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DECRETO 130, DE 27 DE JUNHO DE 2022
 

Dispõe sobre o horário de expediente na 
Prefeitura de Araguaína durante o mês 
de julho de 2022.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que as medidas ora adotadas não interferem 
na qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura de Araguaína e 
órgãos competentes;

 DECRETA:

Art. 1º O horário de expediente durante os dias 01 de julho de 
2022 até 01 de agosto de 2022, será das 13h às 18h nas segundas-
feiras e das 08h00 às 13h00 nas sextas-feiras.

Parágrafo único. O disposto no “caput” não se aplica às unidades 
e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam 
ser paralisados ou interrompidos, cabendo ao Secretário Municipal titular 
da pasta competente proceder a regulamentação. 

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas todas as determinações contrárias.  

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2022.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

DECRETO 131, DE 27 DE JUNHO DE 2022
 

Adere às recomendações e políticas 
públicas Estadual e Federal, revoga o 
Decreto nº 110/2022, com exceção do 
art.1º, e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

ANO XI - SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2022 - Nº 2.576

ATOS DO EXECUTIVO
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a prática de atos preventivos recomenda 
constante acompanhamento do quadro evolutivo da pandemia, com 
imediata adoção de providências necessárias;

CONSIDERANDO a alteração no índice de casos clínicos de 
Covid-19 no nosso município;

 DECRETA:

Art. 1º Revoga o Decreto nº 110/2022, mantendo somente o 
art.1º com a seguinte redação: 

“Art. 1º Este Decreto determina a retomada de todas 
as atividades econômicas e esportivas, estabelecendo 
medidas restritivas e preventivas, voltadas à contenção 
da disseminação da Covid-19.

Parágrafo Único. Fica prorrogado pelo período de 
12 (doze) meses, a situação de calamidade pública 
decorrente do Art.1º do Decreto nº 208/2020 e o Decreto 
nº 008/2021, podendo respectivo prazo ser alterado, 
havendo mudanças favoráveis no quadro da saúde 
pública que recomende sua redução ou aumento”

 Art. 2º Fica recomendado o uso de máscara de proteção 
individual em todos os locais fechados sendo eles públicos, privados, 
compreendendo assim todos e quaisquer estabelecimentos comerciais, 
industriais, bancários, de serviços e/ou órgãos públicos.

 Art. 3º Fica determinado o uso obrigatório de máscara de 
proteção individual, em todos os estabelecimentos fechados em que 
funcionam unidades de saúde, tais como: Hospitais, UBS, Clínicas, 
Pronto Atendimento, Ambulatórios e demais estabelecimentos 
congêneres.

Parágrafo Único. Ficam também obrigados os passageiros e 
condutores de transporte coletivo urbano como táxis, moto táxis, ônibus e 
outros transportes coletivos, ao uso de máscara de proteção respiratória.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando todas as disposições contrárias, bem como todos os demais 
Decretos sobre este tema, exceto o caput do Art.1º do Decreto nº 
208/2020, Decreto nº 008/2021 e do Decreto nº 110/2022, produzindo 
efeitos até que a situação calamitosa se perdurar, ou ainda que um novo 
Decreto invalide.  
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Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2022.  

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 287, DE 27 DE JUNHO DE 2022

Institui novo procedimento a ser seguido 
para apresentação de Emendas 
Impositivas Municipais, conforme 
Portaria nº 239 de 06 de maio de 2022, 
e apresenta demais providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 
37, inciso V da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Orgânica do 
Município.

CONSIDERANDO que esta Municipalidade constituiu Comissão 
Especial para análise, acompanhamento, execução e prestação de 
contas das Emendas Impositivas Municipais, conforme Portaria nº 239 
de 06 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de 
Araguaína nº 2.543, 

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir novo procedimento a ser seguido para 
apresentação das Emendas Impositivas Municipais regulamentadas 
pela Portaria nº 239 de 06 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial 
do Município de Araguaína nº 2.543, conforme a seguir:

I – Fica estabelecido que o prazo para alteração do objeto e 
instituição beneficiada será das datas dos dias 27 de junho de 2022 a 01 
de julho de 2022, devendo o ofício contendo o objeto, identificação da 
instituição beneficiada e valor destinado, ser entregue de forma física na 
sede da Secretaria de Captação e Gestão de Recursos, em horário de 
expediente, qual seja, de 08h as 12h e de 14h as 18h.

II – Após protocolo do ofício mencionado no inciso anterior, 
deverá ser apresentado, também de forma física e na sede da Secretaria 
de Captação e Gestão de Recursos, em horário de expediente, qual seja, 
de 08h as 12h e de 14h as 18h, até a data do dia 22 de julho de 2022, 
Plano de Trabalho e demais documentações técnicas mencionadas 
no Anexo I desta Portaria, ressaltando que deve ser seguido à risca o 
modelo de Plano de Trabalho descrito no item 17 do mencionado anexo.

III – Não serão aceitos Plano de Trabalho e demais 
documentações referentes às Emendas Impositivas Municipais cujo 
ofício não for protocolado nos moldes e prazo estabelecidos no inciso 
I desta Portaria.

IV – Após apresentação do Plano de Trabalho e demais 
documentações técnicas, a Secretaria de Captação e Gestão de 
Recursos procederá, nas datas de 25 de julho de 2022 a 29 de julho de 
2022, análise dos documentos protocolados, para fins de conferência de 
conformidade com o Anexo I desta Portaria.

V – Estando a documentação a que se refere o inciso anterior 
incompleta e/ou irregular, a Secretaria de Captação e Gestão de 
Recursos irá notificar a instituição beneficiada, através de envio de 
Parecer Técnico, para que a mesma realize as providências necessárias, 
devendo esta regularizar os documentos e protocola-los, de forma física, 
na sede da Secretaria de Captação e Gestão de Recursos, no horário de 
08h as 12h e de 14h as 18h, observando o prazo das datas entre 01 de 
agosto de 2022 a 05 de agosto de 2022.

VI – A instituição beneficiada deverá informar e manter 
atualizados endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato para fins 
da notificação mencionada no inciso anterior.

VII – Não sendo apresentada documentação regularizada 
conforme moldes e prazo estabelecido no inciso V, a Emenda Impositiva 
Municipal correspondente será rejeitada por impedimento de ordem 
técnica.

VIII – Estando a documentação mencionada no inciso IV 
completa e regular, a Secretaria de Captação e Gestão de Recursos irá 
encaminhar para a secretaria finalística, que deverá, no período entre 
08 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2022, proceder à abertura do 
processo e apresentar parecer atestando se a proposta atende ao Plano 
Plurianual Municipal, caso não atenda, a Emenda Impositiva Municipal 
será rejeitada por impedimento de ordem técnica.

IX – No período entre 15 de agosto de 2022 a 19 de agosto de 
2022 será publicada nova Portaria constando Parecer Técnico relatando 
quais as Emendas Impositivas Municipais que eventualmente tenham 
sido rejeitas por impedimento de ordem técnica, bem como elucidando 
quais Emendas Impositivas Municipais tenham sido aprovadas.

X – As Emendas Impositivas Municipais, que tenham sido 
aprovadas, cujo recurso se destine à Prefeitura Municipal de Araguaína, 
serão executadas no correr do presente ano (2022), desde que estejam 
previstas no Plano Plurianual Municipal.

XI – As Emendas Impositivas Municipais que não estejam 
previstas no Plano Plurianual Municipal não poderão ser executadas.

XII – As Emendas Impositivas Municipais, que tenham sido 
aprovadas, cujo recurso se destine à Organização da Sociedade Civil, 
serão executadas somente no ano de 2023, considerando o período 
eleitoral e tendo em vista a vedação prevista no artigo 73, § 10 da Lei 
nº 9.504/1997.

Art. 2º - As propostas de Emendas Impositivas Municipais 
apresentadas anteriormente, no período previsto na Portaria nº 239 de 
06 de maio de 2022, foram rejeitadas por impedimento de ordem técnica 
quais sejam: 

• Emenda Impositiva nº 018/2021.
• Emenda Impositiva nº 019/2021.
• Emenda Impositiva nº 035/2021.
• Emenda Impositiva nº 036/2021.
• Emenda Impositiva nº 051/2021.

Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

ANEXO I
CHECKLIST 

Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica.

Exigência para Formalização de Procedimentos para 
Termo de Colaboração 

1. Ofício do Parlamentar endereçado à Secretaria de Captação e Gestão de Recurso, 
apresentando a Instituição que motiva a celebração do termo de colaboração (art. 5º 
e 6º, da Lei Federal nº 9.784/99 e art. 3º §7º do Decreto Estadual nº 5.816/18; art. 52, 
§ 2ª da LDO/2020)
2. Cópia do Estatuto Social atualizado com eventuais alterações, e Razão Social, 
número de inscrição e junto com o cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ1 (art. 8º, § 2º, inc. I e II do Decreto Estadual nº 5.816/18)
3. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente, constando a relação nominal dos 
dirigentes, com endereço, telefone, e-mail, RG e CPF de cada um deles (art. 34, inc. 
V e VI da Lei Federal nº 13.019/14; art. 8º, § 2º, inc. III e IV do Decreto Estadual nº 
5.816/18).
4. Cópia dos documentos autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração (RG, CPF, Comprovante de Endereço) do Responsável Legal pela 
Entidade e se tratando de procurador, constar a procuração dando plenos poderes 
para representar a entidade (art. 34, inc. VI, da Lei Federal nº 13.019/14; art. 8º, §2º, 
inc. V do Decreto Estadual nº 5.816/18)
5. Cópia de documentos que comprove que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado. (Comprovante de água, energia elétrica ou telefone 
em nome da entidade, contrato de locação, instrumento de concessão real de uso 
(art. 34, inc. VII da Lei Federal nº 13.019/14; art. 8º, § 2º, inc. VI do Decreto Estadual 
nº 5.816/18)
6. Apresentar todas as certidões verificando a autenticidade fazendo busca nos 
respectivos sites (art. 34, inc. II da Lei 13.019/14; art. 8º, § 2º, inc. VII e VIII do Decreto 
Estadual 5.816/18 e LDO vigente ao exercício a que se destina)

	 Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
	 Certidão Negativa Débito Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da organização 

social);
	 Certificado de Regularidade do FGTS;
	 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
7.Certidão de Adimplência relativa a outros recursos anteriormente recebidos, emitida 
através do Sistema de Acompanhamento de Convênios e Parcerias, disponível no endereço 
eletrônico http://gestao.cge.to.gov.br/convenios/apl_Login/? (art. 25, § 1º, inc. IV, alínea “a” 
da LC nº 101/2000; art. 3º, § 2º, inc. V e art. 18 da IN-TCE/TO nº 004/2004; art. 8º, § 2º, inc. 
IX do Decreto Estadual nº 5.816/18)

8. Declaração2, que não consta informação sobre ocorrência impeditiva para a referida 
celebração, nos sites de cadastro: Cepim, Siconv, SiafeTO, e Cadin (art. 8º, §2º, inc. X, 
alínea ‘a’ do Decreto estadual nº 5.816/18)
9. Declaração3 do dirigente da organização da sociedade civil da não existência de 
dívida com o Poder Público (art. 8º, § 2º, inc. X, alínea “b” do Decreto Estadual nº 
5.816/18)
10. Declaração que nenhuma das pessoas4 que fazem parte do quadro de dirigentes 
da entidade ocupam cargos ou emprego público na administração pública, estendendo 
aos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau (Art. 39, inc. III da Lei Federal nº 13.019/14; art. 8º, § 2º, 
inc. X, alínea “c” do Decreto Estadual nº 5.816/18)
11. Declaração que a entidade está em pleno e regular funcionamento, com instalações, 
condições materiais, capacidade técnica e operacional, quadro de funcionários com 
qualificação profissional adequada e suficiente para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, inc. 
V, “c” da Lei Federal nº 13.019/14; art. 8º, § 2º, inc. X, alínea “d’ do Decreto Estadual 
nº 5.816/18)
12. Declaração de funcionamento regular5 da entidade beneficiária nos últimos 3 (três) 
anos, emitida por 3 (três) autoridades locais como prevê a LDO para o exercício (art. 
33, inc. V, alínea “b” da Lei Federal nº 13.019/14; LDO vigente ao exercício a que se 
destina; art.8º, § 2º, inc. XI do Decreto Estadual nº 5.816/18)
13. Cópia do certificado ou comprovante do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, quando for o caso 
(Resolução CNAS Nº 31/13; art.8º, § 2º, inc. XII do Decreto Estadual nº 5.816/18)
14. Consta Certidão de Regularidade Cadastral6 emitida pela concedente no Sistema 
de Convênios e Parcerias quando a Organização da Sociedade Civil for considerada 
APTA a receber transferências voluntárias de recursos com cadastro aprovado (art. 8º, 
§§ 3º e 4º do Decreto Estadual nº 5.816/18)
15. Constar no Estatuto Social atualizado da organização da sociedade civil, que 
comprova que a entidade privada sem fins lucrativos que não distribui entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os apliquem integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva (alínea “a” do inciso II art. 2º e inc. II §2º do 
art. 8º do Decreto Estadual nº 5.816/18)
16. A entidade mantém regular escrituração contábil (art. 33, inc. IV da Lei Federal nº 
13.019/14; LDO vigente ao exercício a que se destina)
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17. Apresentar o Plano de Trabalho conforme modelo padronizado no endereço www.cge.
to.gov.br/modelos com análise das seguintes informações: (art. 22 e Art. 10, “caput” do 
Decreto Estadual nº 5.816/18) 
a)	 As razões apresentadas para a celebração da Parceria justificam a sua necessidade? 

(art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 5.816/18)
b)	 A descrição completa do objeto a ser executado consta descrito de forma concisa e 

padronizada, e, no caso de obras, instalações ou serviços, será integrado o projeto 
básico ou termo de referência (art. 14, caput e art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 
art. 22, inc. I da Lei Federal 13.019/14; art. 10, inc. II, §1º e art. 12, § 2º do Decreto 
Estadual nº 5.816/18)

c)	 As descrições das metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas e as definições 
das etapas ou fases da execução, consta com respectivos prazos de execução do 
objeto, com previsão de início e fim (art. 22, inc. II, II-A, III e IV da Lei nº 13.019/14; 
art. 3º, §1º, inc. II, alínea “c” e art. 4º da IN TCE nº 004/2004; art. 10, inc. III e IV do 
Decreto Estadual nº 5.816/18)

d)	 Consta Declaração de compatibilidade de custos e mapa de preços, elaborado 
pelo responsável da entidade, indicando com a pesquisa prévia7 de mercado a 
cotação mais vantajosa para execução do objeto proposto, a fim de comprovar os 
valores demandados, com efetiva constatação do preço real praticado no mercado, 
observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade (art. 15, 
inc. V, da Lei 8.666/93; art. 45 da PI nº 424/16; art. 10, inc. V e 29 do Decreto Estadual 
nº 5.816/18)

e)	 O cronograma de execução do objeto, o cronograma de desembolso e o plano de 
aplicação dos recursos solicitados, estão definidos para cada projeto ou evento de 
forma clara e suficiente (art. 4º inc. I, alíneas “e” e “f” da IN TCE nº 004/2004; art. 10, 
inc. VI e VII do Decreto Estadual nº 5.816/18)

f)	 Constar discriminado a estimativa dos recursos financeiros, especificando o valor de 
cada parcela e o montante dos recursos a ser repassado pela Administração (Art. 10, 
inc. VIII do Decreto Estadual nº 5.816/18)

g)	 Informar à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto, 
quando for o caso, indicação de um responsável que acompanhara a obra ou serviço 
de engenharia (art. 7º, § 5º, inc. II da PI nº 424/16; art. 10, inc. IX do Decreto Estadual 
nº 5.816/18)
18. O plano de trabalho deverá ser acompanhado de orçamento detalhado, termo 
de referência ou projeto básico de reforma ou obra, licenças ambientais pertinentes, 
escritura do imóvel e demais documentos relacionados ao objeto da parceria (art. 10, 
§2º do Decreto Estadual nº 5.816/18)
19. Quando a parceria envolver necessidade de elaboração de projeto básico, e este 
for custeado por recursos oriundos da parceria, há que ser observado o limite de 
5% (cinco por cento) de desembolso da Administração voltado para a elaboração do 
projeto básico (art. 12, §§ 4º, 5º e 6º do Decreto Estadual nº 5.816/18).
20. O objeto que exijam estudos ambientais, constar licença ambiental ou autorização 
ambiental, conforme Resoluções do CONAMA nº 237/97 e COEMA/TO nº 07/2005, 
previsto na Lei nº 6.938/81 (art. 13, inc. V do Decreto Estadual nº 5.816/18)
21. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, 
mediante certidão8 emitida pelo cartório de registro de imóveis competente (art. 23, inc. 
IV da PI nº 424/16; art. 4º, inc. XIX e art. 5º, Inc. IV da IN/TCE nº 004/2004; art. 13, inc. 
VI do Decreto Estadual nº 5.816/18)
22. Será exigido o projeto básico, projeto executivo e memorial descritivo, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, inclusive pelas 
planilhas orçamentárias, contendo elementos necessários e suficientes para 
caracterizar, de modo preciso, envolvendo técnica, custo, fases, etapas e prazos de 
execução (art. 6º, inciso IX da Lei Federal nº 8.666/93; art. 6º, § 5º da PI nº 424/16; 
art. 5º, inc. I e II da IN TCE/TO nº 004/04; art. 12, “caput” e §1º do Decreto Estadual 
nº 5.816/18)
23. Consta comprovante de abertura de conta bancária específica para cada parceria, 
identificados com o nome da instituição, o número da conta, agência bancária e o 
nome do banco (art. 4º, inc. VII da IN TCE nº 004/04; art. 51 da Lei 13.019/14; art. 13, 
inc. III do Decreto Estadual nº 5.816/18)
24. Consta Declaração da entidade beneficiada em disponibilizar para o cidadão, 
na internet ou em sua sede, consulta ao extrato, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos (art. 11 e art. 78 da Lei Federal 
nº 13.019/14; art. 40 da PI nº 424/16; LDO vigente ao exercício a que se destina, e art. 
28 do Decreto Estadual nº 5.816/18)

______________________________________
1  Se tratando de sociedade cooperativa, apresentar certidão simplificada emitida por junta comercial. 
2  Devendo confirmar a veracidade das declarações
3  Modelo para as Declarações no Endereço https://www.cge.to.gov.br/modelos/declaracoes-convenios-e-parcerias/ 
(As organizações da sociedade civil são responsáveis pelas informações prestadas para o cadastramento e deverão 
atualizá-las sempre que houver modificação ou solicitação da administração pública estadual, art. 8º §5º do Decreto 
Estadual nº 5.816/18))
4  Não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas 
pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no 
termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.
5 Atestando experiência emitidos por organizações/órgãos públicos para os quais realizou ações semelhantes 
contendo a descrição do trabalho realizado de forma pormenorizada, o número de beneficiários, bem como os 
resultados alcançados, ou notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes sobre atividades desenvolvidas, 
ou publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de conhecimento, ou prêmios locais ou internacionais 
recebidos que evidencia experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante? 
6 As organizações da sociedade civil cujas exigências previstas no cadastramento tenham sido aprovadas pela 
administração pública estadual, disponível no endereço eletrônico http://www.gestao.cge.to.gov.br/convenios/
apl_Login/
7  As entidades privadas sem fins lucrativos poderão utilizar-se do Sistema de Registro de Preços - SRP dos entes 
federados.
8 Poderá ser aceita, para autorização de início do objeto ajustado, declaração do Chefe do Poder Executivo, sob as 
penas do art. 299 do Código Penal, de que o convenente é detentor da posse da área objeto da intervenção, quando 
se tratar de área pública, devendo a regularização formal da propriedade ser comprovada até o final da execução 
do objeto do instrumento. Alternativamente à certidão, admite-se, por interesse público ou social, condicionadas à 
garantia subjacente de uso pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 23 da PI nº 424/16.

PORTARIA 288, DE 27 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, através da Lei Orgânica 
e Lei n° 1.323/93.

CONSIDERANDO o art. 130, II, e 139, ambos da Lei Municipal 
n° 1.323/93, os quais tratam sobre Processo Administrativo Disciplinar 
e Sindicância, sua penalidade e autoridade competente para aplicar 
sanção;

 CONSIDERANDO a infração disciplinar tipificada no art. 136 da 
Lei Municipal n° 1.323/93, o qual trata sobre abandono de cargo público;

 CONSIDERANDO o Processo Administrativo Disciplinar 
nº 2022006893 de 28/03/2022, no qual figura o servidor Leonardo 

Gonçalves Macedo, matrícula n° 47364, técnico II - médico, da Secretária 
Municipal de Saúde. 

R E S O L V E:

Art. 1º - Aplicar a penalidade de DEMISSÃO, ao servidor 
Leonardo Gonçalves Macedo, matrícula n° 47364, técnico II - médico, da 
Secretária Municipal de Saúde

Art. 2º - Declarar vacância do cargo mencionado no artigo 
primeiro.

Art. 3º - Autorizo que, obedecidas as formalidades legais, seja 
providenciado junto à Superintendência de Gestão de Pessoas da 
Secretaria da Administração, o cumprimento da presente Portaria com 
as anotações devidas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA Nº 153, DE 27 DE JUNHO DE 2022.
  

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais, conferido através da Portaria de n. 004, de 01 de janeiro de 2021, 

CONSIDERANDO o artigo 40, § 19 da Constituição Federal de 
1988, observada a redação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que 
versa sobre o direito do abono permanência ao servidor público que opte 
por permanecer em suas atividades;

CONSIDERANDO o artigo 34-E da Lei 2.324/2004 que 
dispõe sobre o direito do abono permanência, equivalente ao valor de 
sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória;

CONSIDERANDO os requerimentos administrativos de abono 
permanência por parte dos servidores a seguir nominados;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder os servidores abaixo nominados, o ABONO 
PERMANÊNCIA, com início na folha de pagamento de JUNHO/2022, 
no que pese ao implemento das condições para aposentadoria e 
permanência.

SERVIDOR MAT. PROCESSO 
Nº

FAZ JUS A 
PARTIR DE

ROSILENE MARIA SILVA MARINHO 461 2022010850 01/05/2022

MARIA JUCILEIDE DA SILVA FRAGOSO 647 2022004149 02/09/2021

MILCA DOS SANTOS FERREIRA 612 2022007491 19/03/2022

LUSENE RIBEIRO DA SILVA 245 2022009115 09/11/2019

MARIA ANITA DA SILVA FERREIRA 506 2022011623 30/03/2022

MARIA SENHORA BRITO 513 2022009864 20/05/2022

MARIA DO SOCORRO DE BARROS FARIAS 914 2022012837 01/06/2022

IONETH RODRIGUES DE SOUSA 795 2022010189 27/04/2022

Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
que proceda com as anotações devidas.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
  

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 004/2021

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti
Superintendente de engenharia e Projetos da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura

Marlon Prata da Mata
MATERRA CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELLI -EPP

Fernando Corrêa das Neves
CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHÃS LTDA

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, nesta cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins, no auditório da Comissão Permanente 
de Licitação da Secretaria Municipal de Administração, localizado na 
Prefeitura Municipal de Araguaína, situada na Rua 25 de Dezembro nº 
265, Centro, reuniram-se a partir das 14h:30min, em sessão pública, 
os membros da Comissão Permanente de Licitação, Washington 
Luiz Pereira de Sousa – Presidente, Amanda Cristina dos Santos – 
Membro, Victor Nathan Araújo Aguiar - Membro e Lucélia Kelly R. de 
C. Pozzebon - Membro; abaixo assinados, encarregados nos termos 
do Processo de licitação nº 2022201489, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA,  para proceder à abertura e julgamento da 
Tomada de Preços nº 008/2022, destinada a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para execução das obras e 
serviços referentes à terraplenagem, pavimentação e drenagem de ruas 
contempladas no setor Nova Araguaína no município de Araguaína/
TO,  com a finalidade do recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta, consoante determinado no correspondente edital.

DO CREDENCIAMENTO:
Iniciados os trabalhos, a Comissão atestou o credenciamento da 
empresa abaixo relacionada, procedendo à abertura de seus respectivos 
envelopes de documentação, rubricando os documentos e oferecendo – 
os à rubrica ao licitante participante.

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE LEGAL

MATERRA CONSTRUÇÕES E 
OBRAS EIRELLI -EPP

21.687.652/0001-
16 MARLON PRATA DA MATA

DA HABILITAÇÃO: 
Concluída a fase de abertura da documentação de Habilitação, e por só 
haver uma empresa participante, a comissão analisou os documentos da 
empresa licitante, e que após análise em comento, a comissão decidiu 
por habilitar a referida empresa, a pois a mesma está com toda a sua 
documentação regular.
 
A Comissão Permanente de Licitação, teve a ajuda técnica do 
Superintendente de engenharia e Projetos da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Senhor Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti – CREA 
73626/D decidiu por considerar habilitada a referida empresa. Desta 
forma a Comissão decide por abrir o envelope de proposta.

DAS PROPOSTAS
Concluída a fase de habilitação, a Comissão passou à abertura do 
envelope proposta de preços da empresa participante para conhecimento 
dos preços e condições, sendo as mesmas rubricada e analisada pela 
Comissão e pelo Superintendente de engenharia e Projetos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Senhor Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti – 
CREA 73626/D.
DOS PREÇOS: 

EMPRESA VALOR

MATERRA CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELLI -EPP R$ 2.400.449,00

DO ENCERRAMENTO 
A Comissão contou com o auxílio do Superintendente de engenharia e 
Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Jairo Santos 
Cordeiro Cavalcanti – CREA 73626/D, sendo que o mesmo analisou a 
proposta e seus anexos e considerou a proposta habilitada, desta forma 
a Comissão decide pela habilitação da proposta. Nada mais havendo a 
tratar lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada em conforme, 
vai assinada pelo Presidente, membros da Comissão Permanente de 
Licitação e licitantes participantes 

ARAGUAÍNA – TO, 27 DE JUNHO DE 2022

Washington Luiz Pereira de Sousa      Amanda Cristina dos Santos
                 Presidente       Membro

Lucélia Kelly R. de C. Pozzebon                        Victor Nathan Araújo Aguiar
                   Membro        Membro

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, nesta cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins, no auditório da Comissão Permanente 
de Licitação da Secretaria Municipal de Administração, localizado na 
Prefeitura Municipal de Araguaína, situada na Rua 25 de Dezembro nº 
265, Centro, reuniram-se a partir das 08h:30min, em sessão pública, 
os membros da Comissão Permanente de Licitação, Washington 
Luiz Pereira de Sousa – Presidente, Amanda Cristina dos Santos – 
Membro, Victor Nathan Araújo Aguiar - Membro e Lucélia Kelly R. de 
C. Pozzebon - Membro; abaixo assinados, encarregados nos termos 
do Processo de licitação nº 2022004908, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,  para 
proceder à abertura e julgamento da Tomada de Preços nº 003/2022, 
destinada a Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para a pavimentação de estradas vicinais no P.A. Água 
Amarela, com implantação de obras de artes especiais, no município 
de Araguaína,  com a finalidade do recebimento dos envelopes de 
habilitação e proposta, consoante determinado no correspondente edital.

DO CREDENCIAMENTO:
Iniciados os trabalhos, a Comissão atestou o credenciamento das 
empresas abaixo relacionadas, procedendo à abertura de seus 
respectivos envelopes de documentação, rubricando os documentos e 
oferecendo – os à rubrica dos licitantes participantes.

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE LEGAL

CVC CONSTRUTORA VALE DO 
CUNHÃS LTDA

13.070.801/0001-
75

FERNANDO CORRÊA DAS 
NEVES

MATERRA CONSTRUÇÕES E 
OBRAS EIRELLI -EPP

21.687.652/0001-
16 MARLON PRATA DA MATA

DA HABILITAÇÃO: 

Concluída a fase de abertura da documentação de Habilitação, e 
após assinatura das mesmas, a comissão solicitou que os licitantes 
analisassem os documentos das empresas concorrentes, e que após 
análise em comento, o presidente franqueou a palavra para os licitantes 
fazerem suas alegações. Não houve questionamento de nenhuma das 
empresas. 
A Comissão Permanente de Licitação, após análise da documentação 
das empresas e da comissão técnica presidida pelo Superintendente 
de engenharia e Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Senhor Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti – CREA 73626/D decidiu por 
considerar habilitada todas empresas. Desta forma a Comissão decide 
por abrir os envelopes de propostas.

DAS PROPOSTAS
Concluída a fase de habilitação, a Comissão passou à abertura 
do envelope proposta de preços das empresas habilitadas para 
conhecimento dos preços e condições, sendo as mesmas rubricada 
e analisada pela Comissão e pelo Superintendente de engenharia e 
Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Jairo Santos 
Cordeiro Cavalcanti – CREA 73626/D, foi oferecida para a rubrica dos 
licitantes presentes. 

DOS PREÇOS: 

EMPRESA VALOR

CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHÃS LTDA R$ 2.051.360,97

MATERRA CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELLI -EPP R$ 2.006.394,81

DOS RECURSOS

O representante da empresa CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHÃS 
LTDA após a abertura dos envelopes de proposta, manifestou a intenção 
de interpor recurso sobre a habilitação da Empresa MATERRA, pois a 
empresa concorrente não apresentou o CRC, conforme subitem 3.1 do 
edital. 

DO ENCERRAMENTO 
A Comissão contou com o auxílio do Superintendente de engenharia 
e Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Jairo 
Santos Cordeiro Cavalcanti – CREA 73626/D. A Comissão decide pela 
suspensão dos trabalhos para abertura de prazo recursal conforme a lei 
vigente. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que, após 
lida e achada em conforme, vai assinada pelo Presidente, membros da 
Comissão Permanente de Licitação e licitantes participantes 

ARAGUAÍNA – TO, 27 DE JUNHO DE 2022

Washington Luiz Pereira de Sousa      Amanda Cristina dos Santos 
                 Presidente                        Membro

Lucélia Kelly R. de C. Pozzebon                        Victor Nathan Araújo Aguiar
                    Membro        Membro
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Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti
Superintendente de engenharia e Projetos da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura

Marlon Prata da Mata
MATERRA CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELLI -EPP

PORTARIA n.º 016/2022/SEDEMA, DE 24 DE JUNHO DE 2022

Institui a Comissão Especial 
para credenciamento de 
Organizações da Sociedade 
Civil – OSC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 
37, inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, com fulcro na Lei Federal n.º 13.019 de 31 de julho de 
2014 com as alterações previstas na Lei n.º 13.204/2015.

CONSIDERANDO o teor do artigo 31, II, da Lei n.º 13.019/2014, 
que a Administração Pública poderá dispensar a realização do 
chamamento público no caso de  inviabilidade de competição entre 
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do 
objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por 
uma entidade específica, especialmente quando a parceria decorrer de 
transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, 
inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do 
art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto 
no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015).

CONSIDERANDO a designação de Comissão Especial para 
credenciamento de OSC, que terá composição designada pela Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

RESOLVE:

Art. 1.º Instituir a Comissão Especial de Credenciamento de 
Organizações da Sociedade Civil – OSC, com o fim especial de receber 
e analisar os documentos de credenciamento da OSC interessada 
em firmar termo de fomento com o Município de Araguaína, para 
realização da Feira Época 2022, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, com fulcro no artigo 31, 
inciso II, da Lei n.º 13.019/2014.

Art. 2º. Nomear os membros da Comissão Especial de 
Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil – OSC.

I. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente

Titular: José Edmar de Sousa Noleto.
Primeiro suplente: Francisco Tibério Dias Silva.

II. Secretaria Municipal de Captação e Gestão de Recursos 
Titular: Janaína Lemos de Vasconcelos.
Primeiro suplente: Núbia Cristina Santos Cardoso.

Fernanda Ribeiro Barbosa
Secretária do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Portaria n.º 010/2021

PROCESSO: 2022004908
INTERESSADO: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 
e Meio Ambiente.
ASSUNTO: Tomada de Preços Nº 003/2022 – Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para a pavimentação de 
estradas vicinais no P.A. Água Amarela, com implantação de obras de 
artes especiais.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Transcorrido o prazo legal de recursos e tendo em vista o que 
consta no processo 2022004908, em especial a ata de abertura da 

tomada de preços nº 003/2022, manifestando quanto à regularidade do 
procedimento licitatório para a contratação de empresa para serviços 
de contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para a pavimentação de estradas vicinais no P.A. Água Amarela, com 
implantação de obras de artes especiais, HOMOLOGO O RESULTADO 
que chegou da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 
Municipal da Administração, fundamentada na Lei Federal 8.666/93, que 
teve como primeira colocada a empresa MATERRA CONSTRUÇÕES 
E OBRAS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.687.652/0001-16, que 
ofertou o menor valor global de R$ 2.006.394,81 (dois milhões, seis mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), assim sendo, 
ADJUDICANDO o certame em seu favor e CONVOCANDO-A para que, 
apresente a documentação que comprove os requisitos para contratação 
da mesma, sob pena de desclassificação da proposta, caso em que será 
convocado a segunda colocada, empresa CVC CONSTRUTORA VALE 
DOS CUNHÃS LTDA,  inscrita no CNPJ n.º 13.070.801/0001-75.

  
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, em Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 27 dias do mês junho de 2022.

FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente
Port. nº 010/2021

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL Nº 002/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, neste ato representada por sua 
Secretária, Fernanda Ribeiro Barbosa, nomeado por meio da Portaria 
010/2021, de 01/01/2021, publicado no Diário Oficial de Araguaína nº 
2216 de mesma data, resolve expedir a presente NOTIFICAÇÃO: 

Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO nº. 001302, lavrado em 
desfavor de FIRMA EMAR EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA LTDA, 
CNPJ nº. 00.540.963/0001-88, com a descrição da seguinte conduta: 
“Realizar queima de resíduos vegetais (galhos e folhas) como forma 
de descarte na localização: Rua 30, quadra 38, lote 19, Setor Nova 
Araguaína – coordenadas: 22 M 804814/9200747’’ em 24/05/2022, nos 
termos do Art. 70 § 1º e Art. 72, inciso II da Lei Federal nº. 9605/1998; Art. 
3º, parágrafo único, inciso III do Decreto Municipal nº. 3100/2019. Como 
sanção administrativa foi aplicada a multa no valor R$ 130,00 (centro e 
trinta reais).

CONSIDERANDO o disposto no Art. 96, do Decreto Federal nº. 
6514/2008. 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 46, da Lei Municipal nº. 
1659/1996.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 256, do Novo Código de 
Processo Civil. 

CONSIDERANDO a ausência de assinatura no auto de infração, 
que comprove a ciência do autuado sobre a referida infração ambiental 
e, considerando ainda, a tentativa frustrada de notificação por carta 
registrada com aviso de recebimento (AR) via CORREIOS. 

Dê-se CIÊNCIA ao empreendimento FIRMA EMAR 
EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA LTDA, CNPJ nº. 00.540.963/0001-
88, para que tenha conhecimento da lavratura do auto de infração em 
comento e, caso queira, apresente manifestação (DEFESA) no prazo de 
até 20 (vinte) dias após a presente publicação.

Araguaína, 27 de junho de 2022.

Fernanda Ribeiro Barbosa
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NOGUEIRA
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

Portaria nº 02/2022
Araguaína, 27 de junho de 2022.

Portaria de Nomeação de caráter especial da Comissão de 
Licitação da Associação de Apoio de Pais e Mestres da Escola Municipal 

SECRETARIA DE DESENVOL. 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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José Nogueira, Araguaína -Tocantins.  

A presidenta da Associação de Apoio da Escola Municipal José 
Nogueira, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores como Presidente: (Honeque 
Luz da Silva 1) e (Aparecida de Cássia Costa 2), bem como os servidores 
da unidade escolar para comporem a Comissão de Licitação da Escola 
Municipal José Nogueira em caráter especial para tomada de preço 
01/2022, referente à Reforma da Escola Municipal José Nogueira com 
substituição de telhas cerâmicas por telhas de fibrocimento e pintura 
geral da unidade, localizada na zona Rural do município de Araguaína/
TO. Segue a relação de servidores:

1. (Honeque Luz da Silva 1)
2. (Aparecida de Cássia Costa 2)
3.  Maria Alves da Silva
4. Deuzelice Santana Borges Miranda
5. Gleicey Aparecida Santos 
6. Claudia Silva Santos
7. Maria Célia Alves da Silva 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições ao contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Maria Alves da Silva
Presidente da Associação de Apoio  

de Pais e Mestres da Escola Municipal José Nogueira

Processo nº 2021014252
Unidade: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
Assunto: Contratação de empresa especializada na execução de obras 
e serviços de engenharia para confecção, montagem e instalação de 
pergolados em eucalipto com pintura verniz e piso intertravado em locais 
públicos no município de Araguaína – TO.

DESPACHO/SEMECL Nº 056/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E 
LAZER, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 
011, de 01 de janeiro de 2021, e Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a 
regularidade da Tomada de Preços N.º 006/2022, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços 
de engenharia para confecção, montagem e instalação de pergolados 
em eucalipto com pintura verniz e piso intertravado em locais públicos no 
município de Araguaína – TO, HOMOLOGA, o resultado do julgamento 
a que chegou a Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme 
publicado em 22 de junho de 2022, no Diário Oficial De Araguaína nº 
2.573, e, por conseguinte, ADJUDICO o certame em favor da empresa 
I J CASTRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.049.383/0001-34, com 
o valor global de R$ 304.352,40 (trezentos e quatro mil e trezentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Devendo a despesa correr à conta de dotação própria do vigente 
orçamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, 
em Araguaína – Tocantins, aos vinte e sete (vinte e sete) dias do mês de 
junho de 2022.

JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

Portaria nº 011/2021

SECRETARIA DE ESPORTE, 
CULTURA, E LAZER

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊN-
CIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 

 

1º	NOTIFICAÇÃO	FISCAL	-	Nº	192/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/230/2022	

	
DADOS	CADASTRAIS	DO	SUJEITO	PASSIVO	

NOME	OU	RAZÃO	SOCIAL	 MARCOS	PINHEIRO	FERREIRA	
NOME	FANTASIA	 CONSULTÓRIO	ODONTOLÓGICO	
ENDEREÇO	 AV.	CONEGO	JOAO	LIMA,	2346,	CENTRO	
CEP	 77804-010	 	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TO	
CPF/CNPJ	 035.725.981-50	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 19.264	

FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Para	os	efeitos	da	legislação	tributária,	não	têm	aplicação	quaisquer	disposições	legais	excludentes	ou	limitativas	do	direito	de	examinar	
mercadorias,	 livros,	 arquivos,	 documentos,	 papéis	 de	 efeitos	 comerciais,	 contábeis	 ou	 fiscais	 dos	 Contribuintes,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	no	artigo	315	da	Lei	Complementar	Municipal	nº	58/2017.	

DOCUMENTOS	SOLICITADOS	
1. Declarações	de	Imposto	de	Renda	da	Pessoa	Física;	
2. Notas	Fiscais	de	Compra/Venda/Prestação	de	Serviço;	
3. Contratos	de	Prestação	de	Serviços;	
4. Livro	Diário,	Livro	Razão,	Livro	Caixa,	e	Plano	de	Contas;	
	
Período:	01/01/2017	a	16/11/2021	
Prazo	para	entrega:	05	(cinco)	dias	
Entrega	 dos	 documentos:	 presencialmente	 em	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 n°	 1.155,	 Centro,	 Salas	 22/23	 ou	 por	 e-mail	 para	
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br	-	assunto	“Documentos	Solicitados	-	Procedimento	Fiscal	230/2022”	

	
DISPOSITIVO	LEGAL	e	PRAZO	PARA	APRESENTAÇÃO	

ARTIGO	 315.	 O	 agente	 fiscal	 quando	 necessitar	 de	 notas	 fiscais,	 de	 livros	 fiscais,	 contábeis	 e	 comerciais,	 de	 comprovantes	 de	
recolhimento,	registro	de	firmas,	contrato	social,	alterações	contratuais,	estatutos,	atas,	recibos,	relações,	relatórios,	mapas,	relações,	
declaração	de	imposto	de	renda,	ou	quaisquer	documentos	fiscais,	comerciais	ou	contábeis,	lavrará	a	Notificação	para	Apresentação	de	
Documentos	Fiscais	e	Contábeis	ou	o	Termo	de	Início	de	Ação	Fiscal	–	TIAF,	conforme	cada	caso.	
§	 2º.	 Quando	 o	 contribuinte	 recusar	 a	 assinar	 a	 notificação	 o	 agente	 fiscal	 certificará	 o	 fato	 em	documento	 apartado,	 deixando	 a	
respectiva	cópia	para	o	contribuinte,	e	ainda,	efetuando	cópia	da	notificação	no	Diário	Oficial	do	Município.		
§	4º.	O	prazo	para	o	cumprimento	da	notificação	para	apresentação	da	documentação	solicitada	pelo	agente	fiscal	será	no	
máximo	de	5	(cinco)	dias.	
§	5º.	Depois	de	decorrido	o	prazo	acima,	sem	que	haja	ocorrido	à	apresentação	do	(s)	documento	(s)	solicitado	(s)	pelo	agente	fiscal,	
será	lavrado	o	Auto	de	Infração	e	à	aplicação	da	multa	correspondente.	
§	6º.	No	caso	de	descumprimento	do	prazo	mencionado	no	§	4º,	repetir-se-á	quantas	vezes	se	fizer	necessária	a	lavratura	da	referida	
notificação,	sendo	lavrada	dentro	do	mesmo	prazo,	sujeitando	para	cada	uma	delas	nova	exigência	da	lavratura	do	Auto	de	Infração,	e	
aplicação	da	multa	correspondente.	

AUDITORIA	FISCAL	
PERÍODO	A	FISCALIZAR	 Nº.	DA	ORDEM	DE	SERVIÇO	
01/01/2017	a	16/11/2021	 230/2022	de	13/04/2022	

AUTORIDADE	FISCAL	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	–	AUDITOR	FISCAL	
MATRÍCULA:	46525	

ASSINATURA:	
	

MUNICÍPIO:	ARAGUAÍNA	–	TO	 DATA:	27/06/2022	 HORA:	14:02h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL	

NOME:	
ASSINATURA:	

DATA:		
CPF:	

	

 

 

1º	NOTIFICAÇÃO	FISCAL	-	Nº	192/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/230/2022	

	
DADOS	CADASTRAIS	DO	SUJEITO	PASSIVO	

NOME	OU	RAZÃO	SOCIAL	 MARCOS	PINHEIRO	FERREIRA	
NOME	FANTASIA	 CONSULTÓRIO	ODONTOLÓGICO	
ENDEREÇO	 AV.	CONEGO	JOAO	LIMA,	2346,	CENTRO	
CEP	 77804-010	 	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TO	
CPF/CNPJ	 035.725.981-50	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 19.264	

FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Para	os	efeitos	da	legislação	tributária,	não	têm	aplicação	quaisquer	disposições	legais	excludentes	ou	limitativas	do	direito	de	examinar	
mercadorias,	 livros,	 arquivos,	 documentos,	 papéis	 de	 efeitos	 comerciais,	 contábeis	 ou	 fiscais	 dos	 Contribuintes,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	no	artigo	315	da	Lei	Complementar	Municipal	nº	58/2017.	

DOCUMENTOS	SOLICITADOS	
1. Declarações	de	Imposto	de	Renda	da	Pessoa	Física;	
2. Notas	Fiscais	de	Compra/Venda/Prestação	de	Serviço;	
3. Contratos	de	Prestação	de	Serviços;	
4. Livro	Diário,	Livro	Razão,	Livro	Caixa,	e	Plano	de	Contas;	
	
Período:	01/01/2017	a	16/11/2021	
Prazo	para	entrega:	05	(cinco)	dias	
Entrega	 dos	 documentos:	 presencialmente	 em	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 n°	 1.155,	 Centro,	 Salas	 22/23	 ou	 por	 e-mail	 para	
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br	-	assunto	“Documentos	Solicitados	-	Procedimento	Fiscal	230/2022”	

	
DISPOSITIVO	LEGAL	e	PRAZO	PARA	APRESENTAÇÃO	

ARTIGO	 315.	 O	 agente	 fiscal	 quando	 necessitar	 de	 notas	 fiscais,	 de	 livros	 fiscais,	 contábeis	 e	 comerciais,	 de	 comprovantes	 de	
recolhimento,	registro	de	firmas,	contrato	social,	alterações	contratuais,	estatutos,	atas,	recibos,	relações,	relatórios,	mapas,	relações,	
declaração	de	imposto	de	renda,	ou	quaisquer	documentos	fiscais,	comerciais	ou	contábeis,	lavrará	a	Notificação	para	Apresentação	de	
Documentos	Fiscais	e	Contábeis	ou	o	Termo	de	Início	de	Ação	Fiscal	–	TIAF,	conforme	cada	caso.	
§	 2º.	 Quando	 o	 contribuinte	 recusar	 a	 assinar	 a	 notificação	 o	 agente	 fiscal	 certificará	 o	 fato	 em	documento	 apartado,	 deixando	 a	
respectiva	cópia	para	o	contribuinte,	e	ainda,	efetuando	cópia	da	notificação	no	Diário	Oficial	do	Município.		
§	4º.	O	prazo	para	o	cumprimento	da	notificação	para	apresentação	da	documentação	solicitada	pelo	agente	fiscal	será	no	
máximo	de	5	(cinco)	dias.	
§	5º.	Depois	de	decorrido	o	prazo	acima,	sem	que	haja	ocorrido	à	apresentação	do	(s)	documento	(s)	solicitado	(s)	pelo	agente	fiscal,	
será	lavrado	o	Auto	de	Infração	e	à	aplicação	da	multa	correspondente.	
§	6º.	No	caso	de	descumprimento	do	prazo	mencionado	no	§	4º,	repetir-se-á	quantas	vezes	se	fizer	necessária	a	lavratura	da	referida	
notificação,	sendo	lavrada	dentro	do	mesmo	prazo,	sujeitando	para	cada	uma	delas	nova	exigência	da	lavratura	do	Auto	de	Infração,	e	
aplicação	da	multa	correspondente.	

AUDITORIA	FISCAL	
PERÍODO	A	FISCALIZAR	 Nº.	DA	ORDEM	DE	SERVIÇO	
01/01/2017	a	16/11/2021	 230/2022	de	13/04/2022	

AUTORIDADE	FISCAL	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	–	AUDITOR	FISCAL	
MATRÍCULA:	46525	

ASSINATURA:	
	

MUNICÍPIO:	ARAGUAÍNA	–	TO	 DATA:	27/06/2022	 HORA:	14:02h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL	

NOME:	
ASSINATURA:	

DATA:		
CPF:	

	

 

 

AUTO	DE	INFRAÇÃO	Nº	353/2022	
Taxa	de	Licença	de	Localização	(TLL)	e	Taxa	de	Verificação	de	Regularidade	do	Estabelecimento	(TVRE)	

PROCESSO	SMF/DFT/163/2022	
RAZÃO	SOCIAL	 LOIDE	IZABEL	FERNANDES	DA	SILVA	CORREA 
NOME	FANTASIA LM	VENDAS 
ENDEREÇO RUA	SÃO	LUIZ,	119,	SETOR	BRASIL 
CEP 77824-450	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TO	

ATIV.	ECONÔMICA	 PROPAGANDA	E	PUBLICIDADE,	INCLUSIVE	PROMOÇÃO	DE	VENDAS,	PLANEJAMENTO	DE	CAMPANHAS	OU	
SISTEMAS	DE	PUBLICIDADE,	ELABORAÇÃO	DE	DESENHOS,	TEXTOS	E	DEMAIS	MATERIAIS	PUBLICITÁRIOS	

CPF/CNPJ	 27.029.038/0001-43	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 20.491	
	

RELATO	FISCAL	
Por	meio	da	Auditoria	Fiscal	realizada	pela	Secretaria	Municipal	da	Fazenda,	em	cumprimento	à	Ordem	de	Serviço	–	OS	de	n°	

163/2022,	constatou-se	que	o	sujeito	passivo	da	obrigação	tributária,	acima	qualificado,	deixou	de	recolher	a Taxa	de	Licença	de	
Localização	(TLL)	referente	ao	exercício	de	2017	e	a	Taxa	de	Verificação	de	Regularidade	do	Estabelecimento	(TVRE)	em	relação	aos	
exercícios	de	2018	a	2021.	Faz	parte	deste	Auto	de	Infração	o	Mapa	de	Apuração	e	o	Termo	de	Encerramento	de	Fiscalização.	

v 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,	que	se	encontra	tipificado	nos		artigos	145,	146,	inciso	I,	§1º,	alínea	
“a”,	147,	incisos	I,	148	e	153,	§1º	da	Lei	1.134	de	30	de	dezembro	de	1991,	combinados	com	os	artigos	377,	incisos	I	e	II	e	
378	da	Lei	Complementar	058	de	30	de	dezembro	de	2017.	

v A	Base	de	Cálculo:	foi	apurada	com	base	nos	seguintes	normativos:	
Decreto	477/2016	de	30/12/2016,	anexo	II,	tabela	I,	a.1,	para	2017;	
Lei	complementar	058/2017	de	30/12/2017,	anexo	III,	1.2,	a.1	para	2018;	
Decreto	122/2018	de	31/12/2018,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2019;	
Decreto	183/2019	de	26/12/2019,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2020;	
Decreto	273/2020	de	30/12/2020,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2021.	

DISPOSIÇÃO	LEGAL	INFRINGIDA	E	PENALIDADE	APLICÁVEL	
v Infrações:	 o	contribuinte	infringiu	o	artigo	150,	inciso	I	e	II,	alínea	“a”	da	Lei	1.134/1991,	combinado	com	o	art.	380,	incisos	

I	e	II,	alínea	“a”	da	LC	058/2017.	
v 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	

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	
VII	 da	 LC	 058/2017,	 seguindo,	 ainda,	 os	 termos	 dos	 vencimentos	
estipulados	pelo	Calendário	Fiscal	do	Município.	

Espécie	 Crédito	Tributário	
TLL	e	TVRE	 1.238,38	
Correção	Monetária	 279,27	
Juros	 436,40	
Multa	 547,29	
Total	 R$		2.501,34	

INTIMAÇÃO	
NO	PRAZO	DE	30	(TRINTA)	DIAS,	a	contar	da	data	de	ciência,	fica	o	contribuinte	intimado	a:	

v Pagar	o	Crédito	Tributário;		
v Parcelar	o	Crédito	Tributário;		
v 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:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	–	AUDITOR	FISCAL	
MATRÍCULA:	46525	
ASSINATURA:			

LOCAL:	ARAGUAÍNA	–	TO	
DATA:	25/05/2022	
HORA:	15:39	

CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVELOU	REPRESENTANTE	LEGAL.	
NOME:		
	
	

DATA:		

CPF:	
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INTIMAÇÃO	SIMPLES	NACIONAL	Nº	194/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/163/2022	

RAZÃO	SOCIAL	 LOIDE	IZABEL	FERNANDES	DA	SILVA	CORREA	
NOME	FANTASIA	 LM	VENDAS	
ENDEREÇO	 RUA	SÃO	LUIZ,	119,	SETOR	BRASIL	
CEP	 77824-450	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	
CNPJ	 27.029.038/0001-43	 INSC.	MUNICIPAL	 20.491	

	

	

																																																											DEPARTAMENTO	DE	COORDENAÇÃO	DE	TRIBUTOS	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA–	AUDITOR	FISCAL	

MATRÍCULA:		46.525	

ASSINATURA:	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	 DATA:	25/05/2022	 HORA:	16:58h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL.	

	NOME:		 DATA:		

ASSINATURA	E	CARIMBO:	 CPF:		

Sr(a)	Contribuinte,	
A	SECRETARIA	MUNICIPAL	DA	FAZENDA	identificou	que	sua	empresa	é	optante	pelo	regime	tributário	diferenciado	às	ME	e	EPP	–	Simples	
Nacional	 e	 conforme	 determinação	 da	 Lei	 Complementar	 nº.	 123/2006,	 Resolução	 CGSN	 140,	 de	 22	 de	 maio	 de	 2018,	 as	 empresas	
enquadradas	neste	regime	estão	obrigadas	a	observar	todas	as	especificidades	das	normas	tributárias.	
Verificou-se	a	existência	das	divergências	abaixo,	tornando-a	assim,	suscetível	a	sofrer	as	penalizações	previstas	na	Legislação.	

DIVERGÊNCIA	REGISTRADA	 FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Omissão	de	Receita	 	

	
Art.	 85,	 inciso	 I,	 Arts.	 93	 e	 94,	
incisos	I	da	Resolução	do	CGSN	nº	
140/2018,	 e	 art.	 33	 da	 Lei	
Complementar	 123,	 de	
14/12/2006. 
	

Foram	constatadas	as	seguintes	divergências	entre	as	informações	disponibilizadas	
pelo	 contribuinte	 durante	 o	 procedimento	 fiscal	 e	 as	 declarações	 da	 PGDAS	 no	 sistema	 do	
Simples	Nacional:	
MÊS/ANO	 RECEITA	DECLARADA	(R$)	 RECEITA	TRIBUTÁVEL	(R$)	

Março/2017	 0,00	 1.804,17	
Abril/2017	 0,00 3.556,36	
Maio/2017	 0,00 2.952,05	
Junho/2017	 0,00 2.947,69	
Julho/2017	 0,00	 829,85	

Agosto/2017	 0,00	 2.606,74	
Setembro	/2017	 0,00	 6.765,73	
Outubro/2017	 0,00	 2.339,14	

Novembro/2017	 0,00	 3.353,60	
Dezembro/2017	 0,00	 5.321,77	

Janeiro/2018	 0,00	 2.519,98	
Março/2018	 0,00	 3.479,34	
Abril/2018	 0,00	 2.755,11	
Maio/2018	 0,00	 4.383,72	

	

 
					Desta	forma,	fica	o	contribuinte	INTIMADO,	conforme	Art.	315,	§	4°	da	Lei	Complementar	Municipal	058,	de	30	de	dezembro	de	2017	para	
no	prazo	de	05	(cinco)	dias	contados	da	ciência	da	intimação	regularizar	as	divergências	identificadas	de	acordo	com	o	disposto	na	legislação	
vigente.	
					Caso	a(s)	referida(s)	divergência(s)	já	tenha(m)	sido	regularizada(s)	ou	parcelada(s)	no	site	da	RFB,	o	contribuinte	deverá	protocolar	a	
documentação	 comprobatória	 na	 Secretaria	 Municipal	 da	 Fazenda	 –	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 1.155,	 Centro,	 Araguaína/TO,	
Departamento	de	Coordenação	de	Tributos,	sala	23,	3°	Piso,	ou	através	do	endereço	eletrônico	pedro.moreira@araguaina.to.gov.br..		
					Caso	a(s)	divergência(s)	ainda	não	tenha(m)	sido	regularizada(s),	o	contribuinte	deverá	proceder	a	regularização	mediante	pagamento	no	
caso	 de	 inadimplência,	 emissão	 de	NFS-e	 ou	 realizando	 declarações	 (Original	 ou	Retificadora)	 no	 site	 da	RFB,	 de	 acordo	 com	 as	 demais	
pendências.	
					Caso	 a(s)	 divergência(s)	 não	 for(em)	 sanada(s)	 no	 prazo	 especificado,	 estará	 o	 contribuinte	 sujeito	 a	 exclusão	 de	 ofício	 do	 regime	 de	
recolhimento	unificado	do	Simples	Nacional	conforme	art.	83,	inciso	III,	§1°,	tendo	seus	efeitos	nos	moldes	do	art.	84	da	Resolução	140/2018	
e	art.	29	da	LC	123/2006.	
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INTIMAÇÃO	SIMPLES	NACIONAL	Nº	194/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/163/2022	

RAZÃO	SOCIAL	 LOIDE	IZABEL	FERNANDES	DA	SILVA	CORREA	
NOME	FANTASIA	 LM	VENDAS	
ENDEREÇO	 RUA	SÃO	LUIZ,	119,	SETOR	BRASIL	
CEP	 77824-450	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	
CNPJ	 27.029.038/0001-43	 INSC.	MUNICIPAL	 20.491	

	

	

																																																											DEPARTAMENTO	DE	COORDENAÇÃO	DE	TRIBUTOS	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA–	AUDITOR	FISCAL	

MATRÍCULA:		46.525	

ASSINATURA:	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	 DATA:	25/05/2022	 HORA:	16:58h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL.	

	NOME:		 DATA:		

ASSINATURA	E	CARIMBO:	 CPF:		

Sr(a)	Contribuinte,	
A	SECRETARIA	MUNICIPAL	DA	FAZENDA	identificou	que	sua	empresa	é	optante	pelo	regime	tributário	diferenciado	às	ME	e	EPP	–	Simples	
Nacional	 e	 conforme	 determinação	 da	 Lei	 Complementar	 nº.	 123/2006,	 Resolução	 CGSN	 140,	 de	 22	 de	 maio	 de	 2018,	 as	 empresas	
enquadradas	neste	regime	estão	obrigadas	a	observar	todas	as	especificidades	das	normas	tributárias.	
Verificou-se	a	existência	das	divergências	abaixo,	tornando-a	assim,	suscetível	a	sofrer	as	penalizações	previstas	na	Legislação.	

DIVERGÊNCIA	REGISTRADA	 FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Omissão	de	Receita	 	

	
Art.	 85,	 inciso	 I,	 Arts.	 93	 e	 94,	
incisos	I	da	Resolução	do	CGSN	nº	
140/2018,	 e	 art.	 33	 da	 Lei	
Complementar	 123,	 de	
14/12/2006. 
	

Foram	constatadas	as	seguintes	divergências	entre	as	informações	disponibilizadas	
pelo	 contribuinte	 durante	 o	 procedimento	 fiscal	 e	 as	 declarações	 da	 PGDAS	 no	 sistema	 do	
Simples	Nacional:	
MÊS/ANO	 RECEITA	DECLARADA	(R$)	 RECEITA	TRIBUTÁVEL	(R$)	

Março/2017	 0,00	 1.804,17	
Abril/2017	 0,00 3.556,36	
Maio/2017	 0,00 2.952,05	
Junho/2017	 0,00 2.947,69	
Julho/2017	 0,00	 829,85	

Agosto/2017	 0,00	 2.606,74	
Setembro	/2017	 0,00	 6.765,73	
Outubro/2017	 0,00	 2.339,14	

Novembro/2017	 0,00	 3.353,60	
Dezembro/2017	 0,00	 5.321,77	

Janeiro/2018	 0,00	 2.519,98	
Março/2018	 0,00	 3.479,34	
Abril/2018	 0,00	 2.755,11	
Maio/2018	 0,00	 4.383,72	

	

 
					Desta	forma,	fica	o	contribuinte	INTIMADO,	conforme	Art.	315,	§	4°	da	Lei	Complementar	Municipal	058,	de	30	de	dezembro	de	2017	para	
no	prazo	de	05	(cinco)	dias	contados	da	ciência	da	intimação	regularizar	as	divergências	identificadas	de	acordo	com	o	disposto	na	legislação	
vigente.	
					Caso	a(s)	referida(s)	divergência(s)	já	tenha(m)	sido	regularizada(s)	ou	parcelada(s)	no	site	da	RFB,	o	contribuinte	deverá	protocolar	a	
documentação	 comprobatória	 na	 Secretaria	 Municipal	 da	 Fazenda	 –	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 1.155,	 Centro,	 Araguaína/TO,	
Departamento	de	Coordenação	de	Tributos,	sala	23,	3°	Piso,	ou	através	do	endereço	eletrônico	pedro.moreira@araguaina.to.gov.br..		
					Caso	a(s)	divergência(s)	ainda	não	tenha(m)	sido	regularizada(s),	o	contribuinte	deverá	proceder	a	regularização	mediante	pagamento	no	
caso	 de	 inadimplência,	 emissão	 de	NFS-e	 ou	 realizando	 declarações	 (Original	 ou	Retificadora)	 no	 site	 da	RFB,	 de	 acordo	 com	 as	 demais	
pendências.	
					Caso	 a(s)	 divergência(s)	 não	 for(em)	 sanada(s)	 no	 prazo	 especificado,	 estará	 o	 contribuinte	 sujeito	 a	 exclusão	 de	 ofício	 do	 regime	 de	
recolhimento	unificado	do	Simples	Nacional	conforme	art.	83,	inciso	III,	§1°,	tendo	seus	efeitos	nos	moldes	do	art.	84	da	Resolução	140/2018	
e	art.	29	da	LC	123/2006.	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

TERMO	DE	ENCERRAMENTO	DE	AÇÃO	FISCAL	-	TEAF	
PROCESSO	SMF/DFT/163/2022	

	
DADOS	CADASTRAIS	DO	SUJEITO	PASSIVO	

NOME/RAZÃO	SOCIAL	 LOIDE	IZABEL	FERNANDES	DA	SILVA	CORREA	
NOME	FANTASIA	 LM	VENDAS	
ENDEREÇO	 RUA	SÃO	LUIZ,	119,	SETOR	BRASIL	
CEP	 77824-450	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA-TO	
CNPJ/CPF	 27.029.038/0001-43	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 20.491	

	
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:	
v A	Ordem	de	Serviços	-	OS	de	Nº	163/2022	de	25/03/2022;		
v O	Termo	de	Início	de	Ação	Fiscal	-	TIAF	de	Nº	172/2022	de	28/03/2022.	

	
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	é:	

v N°	353/2022	(TLL	e	TVRE)	no	valor	de	R$		2.501,34	(dois	mil	quinhentos	e	um	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	datado	em	
25/05/2022.	
	
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$	2.501,34	(dois	mil	quinhentos	e	um	reais	e	trinta	e	quatro	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	03/02/2017	A	28/02/2022,	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	 MATRÍCULA	

AUDITOR	FISCAL	 PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	 46525	

ASSINATURA	 	
	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TO	
DATA:	25/05/2022	

	
RECIBO	

NOME:	
CPF:	

	 DATA	
	

	

 

 

AUTO	DE	INFRAÇÃO	Nº	352/2022	
Taxa	de	Licença	de	Localização	(TLL)	e	Taxa	de	Verificação	de	Regularidade	do	Estabelecimento	(TVRE)	

PROCESSO	SMF/DFT/162/2022	
RAZÃO	SOCIAL	 RAEL	OLIVEIRA	CARVALHO 
NOME	FANTASIA RAEL	OLIVER 
ENDEREÇO RUA	DAS	QUINEIRAS	QD	25	LOTE	04	VILA	GOIAS 
CEP 77826-130	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TO	

ATIV.	ECONÔMICA	 PROPAGANDA	E	PUBLICIDADE,	INCLUSIVE	PROMOÇÃO	DE	VENDAS,	PLANEJAMENTO	DE	CAMPANHAS	OU	
SISTEMAS	DE	PUBLICIDADE,	ELABORAÇÃO	DE	DESENHOS,	TEXTOS	E	DEMAIS	MATERIAIS	PUBLICITÁRIOS	

CPF/CNPJ	 28.012.454/0001-00	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 20.977	
	

RELATO	FISCAL	
Por	meio	da	Auditoria	Fiscal	realizada	pela	Secretaria	Municipal	da	Fazenda,	em	cumprimento	à	Ordem	de	Serviço	–	OS	de	n°	

162/2022,	constatou-se	que	o	sujeito	passivo	da	obrigação	tributária,	acima	qualificado,	deixou	de	recolher	a Taxa	de	Licença	de	
Localização	(TLL)	referente	ao	exercício	de	2017	e	a	Taxa	de	Verificação	de	Regularidade	do	Estabelecimento	(TVRE)	em	relação	aos	
exercícios	de	2018	a	2021.	Faz	parte	deste	Auto	de	Infração	o	Mapa	de	Apuração	e	o	Termo	de	Encerramento	de	Fiscalização.	

v 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,	que	se	encontra	tipificado	nos		artigos	145,	146,	inciso	I,	§1º,	alínea	
“a”,	147,	incisos	I,	148	e	153,	§1º	da	Lei	1.134	de	30	de	dezembro	de	1991,	combinados	com	os	artigos	377,	incisos	I	e	II	e	
378	da	Lei	Complementar	058	de	30	de	dezembro	de	2017.	

v A	Base	de	Cálculo:	foi	apurada	com	base	nos	seguintes	normativos:	
Decreto	477/2016	de	30/12/2016,	anexo	II,	tabela	I,	a.1,	para	2017;	
Lei	complementar	058/2017	de	30/12/2017,	anexo	III,	1.2,	a.1	para	2018;	
Decreto	122/2018	de	31/12/2018,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2019;	
Decreto	183/2019	de	26/12/2019,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2020;	
Decreto	273/2020	de	30/12/2020,	anexo	II,	1.2,	a.1	para	2021.	

DISPOSIÇÃO	LEGAL	INFRINGIDA	E	PENALIDADE	APLICÁVEL	
v Infrações:	 o	contribuinte	infringiu	o	artigo	150,	inciso	I	e	II,	alínea	“a”	da	Lei	1.134/1991,	combinado	com	o	art.	380,	incisos	

I	e	II,	alínea	“a”	da	LC	058/2017.	
v 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	

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	
VII	 da	 LC	 058/2017,	 seguindo,	 ainda,	 os	 termos	 dos	 vencimentos	
estipulados	pelo	Calendário	Fiscal	do	Município.	

Espécie	 Crédito	Tributário	
TLL	e	TVRE	 1.238,38	
Correção	Monetária	 277,84	
Juros	 427,16	
Multa	 546,72	
Total	 R$		2.490,10	

INTIMAÇÃO	
NO	PRAZO	DE	30	(TRINTA)	DIAS,	a	contar	da	data	de	ciência,	fica	o	contribuinte	intimado	a:	

v Pagar	o	Crédito	Tributário;		
v Parcelar	o	Crédito	Tributário;		
v 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:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	–	AUDITOR	FISCAL	
MATRÍCULA:	46525	
ASSINATURA:			

LOCAL:	ARAGUAÍNA	–	TO	
DATA:	25/05/2022	
HORA:	15:05	

CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVELOU	REPRESENTANTE	LEGAL.	
NOME:		
	
	

DATA:		

CPF:	

 

1 
 

INTIMAÇÃO	SIMPLES	NACIONAL	Nº	193/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/162/2022	

RAZÃO	SOCIAL	 RAEL	OLIVEIRA	CARVALHO	
NOME	FANTASIA	 RAEL	OLIVER	
ENDEREÇO	 RUA	DAS	QUINEIRAS	QD	25	LOTE	04	VILA	GOIAS	
CEP	 77826-130	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	
CNPJ	 28.012.454/0001-00	 INSC.	MUNICIPAL	 20.977	

	

	

																																																											DEPARTAMENTO	DE	COORDENAÇÃO	DE	TRIBUTOS	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA–	AUDITOR	FISCAL	

MATRÍCULA:		46.525	

ASSINATURA:	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	 DATA:	25/05/2022	 HORA:	16:49h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL.	

	NOME:		 DATA:		

ASSINATURA	E	CARIMBO:	 CPF:		

	 	
 

Sr(a)	Contribuinte,	
	
A	SECRETARIA	MUNICIPAL	DA	FAZENDA	identificou	que	sua	empresa	é	optante	pelo	regime	tributário	diferenciado	às	ME	e	EPP	–	
Simples	Nacional	e	conforme	determinação	da	Lei	Complementar	nº.	123/2006,	Resolução	CGSN	140,	de	22	de	maio	de	2018,	as	
empresas	enquadradas	neste	regime	estão	obrigadas	a	observar	todas	as	especificidades	das	normas	tributárias.	
Verificou-se	 a	 existência	 das	 divergências	 abaixo,	 tornando-a	 assim,	 suscetível	 a	 sofrer	 as	 penalizações	 previstas	 na	
Legislação.	

DIVERGÊNCIA	REGISTRADA	 FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Omissão	de	Receita	 	

	
Art.	 85,	 inciso	 I,	 Arts.	 93	 e	 94,	
incisos	I	da	Resolução	do	CGSN	nº	
140/2018,	 e	 art.	 33	 da	 Lei	
Complementar	 123,	 de	
14/12/2006. 
	

Foram	constatadas	as	seguintes	divergências	entre	as	informações	disponibilizadas	
pelo	 contribuinte	 durante	 o	 procedimento	 fiscal	 e	 as	 declarações	 da	 PGDAS	 no	 sistema	 do	
Simples	Nacional:	
MÊS/ANO	 RECEITA	DECLARADA	(R$)	 RECEITA	TRIBUTÁVEL	(R$)	
Setembro/2017	 0,00	 4.646,76	
Outubro/2017	 0,00 1.225,67	

Novembro/2017	 0,00 853,96	
Janeiro/2018	 0,00 182,26	
Abril/2018	 0,00	 5.613,77	

	

 
					Desta	forma,	fica	o	contribuinte	INTIMADO,	conforme	Art.	315,	§	4°	da	Lei	Complementar	Municipal	058,	de	30	de	dezembro	de	
2017	para	no	prazo	de	05	(cinco)	dias	contados	da	ciência	da	intimação	regularizar	as	divergências	identificadas	de	acordo	com	o	
disposto	na	legislação	vigente.	
					Caso	 a(s)	 referida(s)	 divergência(s)	 já	 tenha(m)	 sido	 regularizada(s)	 ou	 parcelada(s)	 no	 site	 da	 RFB,	 o	 contribuinte	 deverá	
protocolar	 a	 documentação	 comprobatória	 na	 Secretaria	 Municipal	 da	 Fazenda	 –	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 1.155,	 Centro,	
Araguaína/TO,	 Departamento	 de	 Coordenação	 de	 Tributos,	 sala	 23,	 3°	 Piso,	 ou	 através	 do	 endereço	 eletrônico	
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br.		
					Caso	 a(s)	 divergência(s)	 ainda	 não	 tenha(m)	 sido	 regularizada(s),	 o	 contribuinte	 deverá	 proceder	 a	 regularização	 mediante	
pagamento	no	caso	de	inadimplência,	emissão	de	NFS-e	ou	realizando	declarações	(Original	ou	Retificadora)	no	site	da	RFB,	de	acordo	
com	as	demais	pendências.	
					Caso	a(s)	divergência(s)	não	for(em)	sanada(s)	no	prazo	especificado,	estará	o	contribuinte	sujeito	a	exclusão	de	ofício	do	regime	
de	recolhimento	unificado	do	Simples	Nacional	conforme	art.	83,	inciso	III,	§1°,	tendo	seus	efeitos	nos	moldes	do	art.	84	da	Resolução	
140/2018	e	art.	29	da	LC	123/2006.	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

1 
 

INTIMAÇÃO	SIMPLES	NACIONAL	Nº	193/2022	
PROCESSO	SMF/DFT/162/2022	

RAZÃO	SOCIAL	 RAEL	OLIVEIRA	CARVALHO	
NOME	FANTASIA	 RAEL	OLIVER	
ENDEREÇO	 RUA	DAS	QUINEIRAS	QD	25	LOTE	04	VILA	GOIAS	
CEP	 77826-130	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	
CNPJ	 28.012.454/0001-00	 INSC.	MUNICIPAL	 20.977	

	

	

																																																											DEPARTAMENTO	DE	COORDENAÇÃO	DE	TRIBUTOS	
NOME:	PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA–	AUDITOR	FISCAL	

MATRÍCULA:		46.525	

ASSINATURA:	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TOCANTINS	 DATA:	25/05/2022	 HORA:	16:49h	
CIÊNCIA	DO	SUJEITO	PASSIVO,	RESPONSÁVEL	OU	REPRESENTANTE	LEGAL.	

	NOME:		 DATA:		

ASSINATURA	E	CARIMBO:	 CPF:		

	 	
 

Sr(a)	Contribuinte,	
	
A	SECRETARIA	MUNICIPAL	DA	FAZENDA	identificou	que	sua	empresa	é	optante	pelo	regime	tributário	diferenciado	às	ME	e	EPP	–	
Simples	Nacional	e	conforme	determinação	da	Lei	Complementar	nº.	123/2006,	Resolução	CGSN	140,	de	22	de	maio	de	2018,	as	
empresas	enquadradas	neste	regime	estão	obrigadas	a	observar	todas	as	especificidades	das	normas	tributárias.	
Verificou-se	 a	 existência	 das	 divergências	 abaixo,	 tornando-a	 assim,	 suscetível	 a	 sofrer	 as	 penalizações	 previstas	 na	
Legislação.	

DIVERGÊNCIA	REGISTRADA	 FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL	
Omissão	de	Receita	 	

	
Art.	 85,	 inciso	 I,	 Arts.	 93	 e	 94,	
incisos	I	da	Resolução	do	CGSN	nº	
140/2018,	 e	 art.	 33	 da	 Lei	
Complementar	 123,	 de	
14/12/2006. 
	

Foram	constatadas	as	seguintes	divergências	entre	as	informações	disponibilizadas	
pelo	 contribuinte	 durante	 o	 procedimento	 fiscal	 e	 as	 declarações	 da	 PGDAS	 no	 sistema	 do	
Simples	Nacional:	
MÊS/ANO	 RECEITA	DECLARADA	(R$)	 RECEITA	TRIBUTÁVEL	(R$)	
Setembro/2017	 0,00	 4.646,76	
Outubro/2017	 0,00 1.225,67	

Novembro/2017	 0,00 853,96	
Janeiro/2018	 0,00 182,26	
Abril/2018	 0,00	 5.613,77	

	

 
					Desta	forma,	fica	o	contribuinte	INTIMADO,	conforme	Art.	315,	§	4°	da	Lei	Complementar	Municipal	058,	de	30	de	dezembro	de	
2017	para	no	prazo	de	05	(cinco)	dias	contados	da	ciência	da	intimação	regularizar	as	divergências	identificadas	de	acordo	com	o	
disposto	na	legislação	vigente.	
					Caso	 a(s)	 referida(s)	 divergência(s)	 já	 tenha(m)	 sido	 regularizada(s)	 ou	 parcelada(s)	 no	 site	 da	 RFB,	 o	 contribuinte	 deverá	
protocolar	 a	 documentação	 comprobatória	 na	 Secretaria	 Municipal	 da	 Fazenda	 –	 Rua	 Ademar	 Vicente	 Ferreira,	 1.155,	 Centro,	
Araguaína/TO,	 Departamento	 de	 Coordenação	 de	 Tributos,	 sala	 23,	 3°	 Piso,	 ou	 através	 do	 endereço	 eletrônico	
pedro.moreira@araguaina.to.gov.br.		
					Caso	 a(s)	 divergência(s)	 ainda	 não	 tenha(m)	 sido	 regularizada(s),	 o	 contribuinte	 deverá	 proceder	 a	 regularização	 mediante	
pagamento	no	caso	de	inadimplência,	emissão	de	NFS-e	ou	realizando	declarações	(Original	ou	Retificadora)	no	site	da	RFB,	de	acordo	
com	as	demais	pendências.	
					Caso	a(s)	divergência(s)	não	for(em)	sanada(s)	no	prazo	especificado,	estará	o	contribuinte	sujeito	a	exclusão	de	ofício	do	regime	
de	recolhimento	unificado	do	Simples	Nacional	conforme	art.	83,	inciso	III,	§1°,	tendo	seus	efeitos	nos	moldes	do	art.	84	da	Resolução	
140/2018	e	art.	29	da	LC	123/2006.	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

TERMO	DE	ENCERRAMENTO	DE	AÇÃO	FISCAL	-	TEAF	
PROCESSO	SMF/DFT/162/2022	

	
DADOS	CADASTRAIS	DO	SUJEITO	PASSIVO	

NOME/RAZÃO	SOCIAL	 RAEL	OLIVEIRA	CARVALHO	
NOME	FANTASIA	 RAEL	OLIVER	
ENDEREÇO	 RUA	DAS	QUINEIRAS	QD	25	LOTE	04	VILA	GOIAS	
CEP	 77826-130	 MUNICÍPIO	 ARAGUAÍNA-TO	
CNPJ/CPF	 28.012.454/0001-00	 INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	 20.977	

	
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:	
v A	Ordem	de	Serviços	-	OS	de	Nº	162/2022	de	25/03/2022;		
v O	Termo	de	Início	de	Ação	Fiscal	-	TIAF	de	Nº	171/2022	de	28/03/2022.	

	
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	Auto	de	Infração	é:		

v N°	352/2022	(TLL	e	TVRE)	no	valor	de	R$		2.490,10	(dois	mil	quatrocentos	e	noventa	reais	e	dez	centavos),	datado	em	
25/05/2022.	
	
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$	2.490,10	(dois	mil	quatrocentos	e	noventa	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	21/06/2017	A	28/02/2022,	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	 MATRÍCULA	

AUDITOR	FISCAL	 PEDRO	NUNES	BRITTO	MOREIRA	 46525	

ASSINATURA	 	
	

LOCAL:	ARAGUAÍNA	-	TO	
DATA:	25/05/2022	

	
RECIBO	

NOME:	
CPF:	

	 DATA	
	

	

ANULAÇÃO DE ATOS PUBLICADOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
resolve

TORNAR SEM EFEITO

 O Extrato do Contrato de n.° 40/2022, publicado no Diário Oficial do 
Município nº 2.563, de 03° de junho de 2022.

Araguaína/TO, 27 de junho de 2022.

Frederico Minharro Prado
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 224/2022

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº: 2022003873
CONTRATO Nº: 040/2022
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
CONTRATADA: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI – 
ME 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 
de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 23.104,78 (vinte e três mil e cento e 
quatro reais e setenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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DOTAÇÃO: Função Programática: 04.122.2006.2335; Ficha: 20220694; 
Fonte: 15000000010000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.
SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Infraestrutura.
DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2022.

Araguaína – Estado do Tocantins, 02 de junho de 2022.

Publique-se

FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal de Infraestrutura

Portaria n.º 224/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de 
engenharia nº 068/2021
Processo nº 2021006857
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratada:  ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA
Objeto: ACRÉSCIMO de 5,17% (cinco virgula dezessete por cento) ao 
valor do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em suas 
Cláusulas Nona, item 9.12.
Valor Total do Aditivo: R$ 8.794,73 (oito mil setecentos e noventa e 
quatro reais e setenta e três centavos)
Valor Total do Contrato: R$ 262.844,79 (duzentos e sessenta e dois mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Data da Assinatura: 22/06/2022

Signatário: Secretária Municipal de Saúde

Araguaína - TO, 22 de junho de 2022 

Publique-se

ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 07/2021

PORTARIA/FUNAMC N°029, DE 27 DE JUNHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL 
COMUNITÁRIA - FUNAMC, no uso das suas atribuições legais, através 
da Portaria nº 366, de 19 de Janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1° - Art. 1° - Designar o Srº Neif  Rocha Queiroz Gomes, 
matricula nº42629, e João Henrique Alencar Bastos Carvalho, matricula 
nº 47312,para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, 
respectivamente, o encargo de Fiscal, Suplente e Atestador do Contrato 
abaixo especificado, referente à fiscalização e acompanhamento o 
citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo 
com o processo nº 2022004834.

N° do Contrato EMPRESA CONTRATADA

019/2022 PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO EIRELI  CNPJ nº 26.875.979/0001-35

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
banheiros tipo trailer/contêiner rebocável, incluso: logística, manutenção preventiva e 
corretiva, base de apoio, limpeza e insumos.. 

Art. 2° - 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 
determinam os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem 

como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais 
eventos; 

III - determinar providencia para retificação de irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicado através de 
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV - Relatar o resultado das medidas retificadas, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
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 providencias necessárias; 

VI - Justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligencias quando solicitado pelos Órgão 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 
critérios orçamentários para ele determinados;

IX - Manifestar por escrito, mensalmente em forma de relatório, 
acerca do referido ajuste contratual;

X - Exigir que o contrato repare, corrija, remova ou substitua as 
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. 3° -Designar o Srº Neif  Rocha Queiroz Gomes, matricula 
nº42629, para atestar e acompanhar, fiscalizar e comprovar o 
recebimento da prestação do contrato supracitado.

Art. 4º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.     

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

Núbia Costa Marinho
Presidente da FUNAMC

Portaria nº 366 de 19/01/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022

CONTRATO Nº. 019/2022
PROCESSO Nº.2022004834
CONTRATANTE: Fundação de Atividade Municipal Comunitária - 
FUNAMC
CONTRATADA:PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.875.979/0001-35
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de banheiros tipo trailer/contêiner rebocável, incluso: 
logística, manutenção preventiva e corretiva, base de apoio, limpeza e 
insumos.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 015/2022- SRP 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2022
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 meses contados a partir do 
ato de sua assinatura, condicionado a sua eficácia á publicação no órgão 
de imprensa oficial.
DOTAÇÃO: F.P: 08.244.2011.2555, E.D.: 3.3.90.39.14, Ficha: 20220685, 
Fonte: 15000000010000

Araguaína –TO, 27 de junho de 2022.

Publique-se

Núbia Costa Marinho
Presidente da FUNAMC

Portaria nº 366 de 19/01/2021

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 034, DE 24 DE JUNHO DE 2022.

Estabelece regras para o Regime 
Próprio de Previdência Social do 
Município de Araguaína/TO de acordo 
com a Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019.

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNAMC

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUAÍNA
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, aprovou e a Mesa Diretora PROMULGA a seguinte 
Emenda à Lei Orgânica do Município de Araguaína:

Art. 1º A Lei Orgânica Municipal passa a vigorar acrescida do Art. 
154-A, com a seguinte redação:

Art. 154-A. Os servidores vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Município 
serão aposentados com as idades mínimas previstas 
para os servidores vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social da União no inciso III do § 1º do 
art. 40 da Constituição Federal, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019, observada a redução de idade mínima para os 
ocupantes de cargo de professor de que trata o § 5º do 
art. 40 da Constituição Federal. 

§ 1° Por meio de lei, o Município poderá instituir 
contribuição extraordinária para custeio do RPPS, nos 
termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição 
Federal, observado o disposto no inciso X do § 22 do 
art. 40 da Constituição Federal e no § 8º do art. 9º da 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019

§ 2° As regras para cálculo de proventos de aposentadoria 
serão disciplinadas em lei do ente federativo.

§ 3° O regime próprio de previdência social dos servidores 
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 
pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. (N.R.)

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de 
vigência da Lei Municipal que cumprir o disposto no inciso II do art. 36 da 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 24 dias do mês de junho 
de 2022.

GIDEON DA SILVA SOARES
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO.

Provérbios 27

1 Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.
2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e não os teus lábios.
3 A pedra é pesada, e a areia é espessa; porém a ira do insensato é mais pesada que ambas.
4 O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja?
5 Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
6 Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos.
7 A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce.
8 Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada.
9 O óleo e o perfume alegram o coração; assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial.
10 Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai; nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor 
é o vizinho perto do que o irmão longe.
11 Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar.
12 O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.
13 Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher 
estranha.
14 O que, pela manhã de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, lho será imputado por maldição.
15 O gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes;
16 Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita.
17 Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
18 O que cuida da figueira comerá do seu fruto; e o que atenta para o seu senhor será honrado.
19 Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
20 Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem.
21 Como o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores.
22 Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de gral entre grãos pilados, não se apartará dele 
a sua estultícia.
23 Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o teu coração sobre os teus rebanhos,
24 Porque o tesouro não dura para sempre; e durará a coroa de geração em geração?
25 Quando brotar a erva, e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes,
26 Então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo;
27 E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas.

Fonte: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/27
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