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LEI MUNICIPAL Nº 1.114, DE 01 DE JUNHO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei;

Art.1º. O executivo Municipal deverá disponibi l izar

em sua página oficial na internet, um ícone para acesso

público contendo os seguintes dados dos Conselhos

Municipais :

I – Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como

o cargo e instituição ou órgão que cada membro representa;

I I – Dados para contato com o conselho (telefone e e-mail e

endereço);

I I I - Calendário anual contendo as datas de reuniões a

realizar-se;

IV – Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;

V – Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções

aprovadas;

Paragrafo único - os arquivos citados no inciso V

deverão ser disponibi l izados no ícone “Conselhos

Municipais” no site da Prefeitura Municipal até 30(trinta)

dias após confeccionados.

Art. 2º. A Câmara Municipal deverá disponibi l izar

em seu site oficial um ícone demolindo “Conselhos

Municipais” redirecionando os usuários de sua pagina para

o link da Prefeitura Municipal.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 01 de junho de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 053, DE 01 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, VI I I , da Lei

Orgânica do Município, resolve

CONSIDERANDO o calendário nacional que

acompanha o feriado de Corpus Christi , recaindo, este ano,

sobre o dia 03 de junho de 2021 , quinta-feira;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituído ponto facultativo no dia 04

Junho de 2021, respectivamente, sexta-feira, para os

servidores da Administração Pública Municipal do Poder

Executivo.

Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos

municipais a preservação e o funcionamento dos serviços

essenciais afetos às respectivas áreas de competência,

como urgência e emergência e l impeza pública.

"Dispõe sobre a divulgação dos dados

dos Conselhos Municipais na pagina

oficial da Prefeitura e Câmara

Municipal de Tocantinópolis na internet

e da outras providências .”

“Institui ponto facultativo para os servidores

públicos da Administração Pública

Municipal, preservada a prestação de

serviços essenciais”.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor com efeitos

retrotivos a 24 de junho de 2021 .

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUSA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 01 de Junho de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 054, DE 01 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso da

atribuição que lhe confere o artigo 64, inciso V da Lei

Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o agravamento da crise

sanitária decorrente da pandemia da Covid-1 9 e a

decretação do estado de calamidade ainda vigente;

CONSIDERANDO a inexistência de doses

suficientes de vacinas para imunizar a total idade da

população;

CONSIDERANDO o aparecimento de novas

cepas do novo coronavírus, com maior propagação, que

acarreta maior número de casos, internações, e, por

consequência, maior número de mortes;

CONSIDERANDO a insuficiência de leitos

hospitalares e de UTI-COVID-1 9 nos hospitais de

referência para o município;

CONSIDERANDO que compete à Administração

Pública, no exercício de poder de polícia, a conformação

do direito de particulares com a supremacia do interesse

público,

D E C R E T A

Art. 1º  São de observância obrigatória em

todas as atividades, sejam elas públicas ou privadas, as

seguintes diretrizes:

§1º Em todos os locais públicos e privados,

mesmo que em razão de simples circulação de pessoas,

é obrigatório o uso de máscaras de proteção,

descartáveis, caseiras ou reuti l izáveis, observadas

quanto à confecção destas, as normas do Ministério da

Saúde.

§2º Há de se empregar o distanciamento social,

em qualquer situação e lugar, na forma recomendada

pelos órgãos de afetos à gestão da saúde.

§3º As empresas e o Setor Público, como forma

de diminuir o risco de exposição do trabalhador/servidor

ao contágio pela Covid-1 9, deverão privi legiar: a

realização remota de reuniões; o trabalho remoto para

serviços administrativos e para aqueles empregados

integrantes dos grupos de risco; e, a alteração de

jornada ou adoção de escalas de revezamento de

empregados.

§4º No exercício de atividades descritas no

caput deste artigo, que o responsável pela atividade

deverá:

I Manter arejados os ambientes e intensificar a

higienização de superfícies e de áreas de uso comum;

II  Disponibi l izar, em local acessível e sinal izado, álcool

em gel e/ou água, sabão e equipamento sanitário para

que sejam lavadas as mãos, bem como adotar outras

medidas de assepsia eficazes contra a prol iferação do

Covid-1 9 e demais agentes contaminantes. No caso de

bares e restaurantes recomenda-se que haja um

recipiente de álcool 70% em cada mesa.

Art. 2º  Entre a data de 02/06/2021 a

09/06/2021 , sem prejuízo do disposto no art. 1 º deste

Decreto, atividades de aspecto coletivo como as

desenvolvidas por igrejas, padarias, academias,

lanchonetes, bares, conveniências, pizzarias,

restaurantes e comércio em geral, somente poderão

funcionar com horário restrito das 05 às 00h e com

lotação de até 40% da capacidade máxima de

ocupação, observando imprescindivelmente o

“Dispõe sobre o funcionamento de

atividades esportivas, educacionais

econômicas e afins, no período que

especifica, sem prejuízo das medidas

adotadas por este município para o

enfrentamento da pandemia do Covid

19, e dá outras providências”.
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integrantes dos grupos de risco; e, a alteração de

jornada ou adoção de escalas de revezamento de

empregados.

§4º No exercício de atividades descritas no
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distanciamento mínimo de 1 ,5 m entre as pessoas.

§ 1º Fica vedada aos órgãos municipais a

emissão de ato administrativo autorizando eventos

festivos de qualquer natureza por prazo indeterminado.

§2º Nas atividades descritas no caput deste

artigo, e pelo período ali especificado, fica permitido,

apenas, o uso de som ambiente.

§3º Não obstante ao obrigatório uso de

máscaras, os sujeitos empresários afetos às atividades

descritas no caput e que ofertem alimentos por meio de

self-service, haverão de disponibi l izar álcool gel e luvas

ou sacos plásticos descartáveis aos consumidores para

que estes se sirvam.

Art. 3º - Ficam suspensas as aulas presenciais

em instituições públicas e particulares de ensino durante

a vigência do presente decreto.

Art. 4º  Ficam proibidos, em áreas públicas e

privadas, na zona urbana e rural, todos e quaisquer

eventos que possam ocasionar aglomerações, tais

como: competições esportivas amadoras, shows,

atividades culturais, festas, confraternizações e

correlatos.

Art. 5º  Nas igrejas e demais locais de culto,

além do critério de lotação descrito no artigo anterior

recomenda-se as celebrações e reuniões sejam

realizadas em locais abertos ou no formato on line.

Art. 6º  Os supermercados, mercearias e

"conveniências" deverão ofertar ao público carrinhos e

cestas para compras devidamente higienizados.

Art. 7º  Conforme o Parágrafo Único do Artigo

1 3 do Decreto Estadual Nº 6.257, de 1 4 de maio de

2021 , a fim de intensificar a fiscal ização pela Vigi lância

Sanitária, “as ações de definidas por ato do Chefe de

Poder Executivo Municipal poderão contar com o apoio

da Polícia Mil itar do Estado do Tocantins-PMTO”, bem

como de outros órgãos afetos a fiscal ização.

Art. 8º  A inobservância do disposto neste

Decreto sujeita o infrator às penalidades:

I  Previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de

1 977, no que couber;

II  Administrativas, cíveis e criminais, conforme o caso,

inclusive cassação de alvará na hipótese de

reincidência.

Parágrafo único. No caso dos crimes contra a

saúde pública e de desobediência previstos,

respectivamente, nos arts. 268 e 330 do Código Penal, o

infrator será conduzido pela autoridade municipal ou

estadual competente à autoridade policial para apuração

dos fatos.

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de

sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 junho

de 2021 .

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 01 de junho de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 055, DE 01 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso das

atribuições legais contidas na Lei Orgânica Municipal,

nos artigos 2º e 1 0º, Incisos VI I e VI I I e artigo a 11 º e

artigo 21 º da Lei 828 de 1 5 de dezembro de 2009 e, nos

artigos 96, 1 00 e 11 3 da Lei nº 5.1 72/66 (Código

Tributário Nacional – CTN).

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de

Tocantinópolis - TO, a Declaração Eletrônica de

Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF,

documento fiscal digital destinado a registrar as

operações e a apuração do ISSQN devido pelas

instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as

demais pessoas jurídicas obrigadas a uti l izar o Plano

Institui a Declaração Eletrônica de

Serviços de Instituições Financeiras

(DESIF) e dá outras providências.
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Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional

– COSIF.

Art. 2º Os contribuintes do Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza – ISS que exerçam

atividades bancárias ou financeiras, autorizados a

funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as

demais pessoas jurídicas obrigadas a uti l izar o Plano

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional

– COSIF, ficam obrigados ao cumprimento das

obrigações acessórias relacionadas à Declaração

Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras -

DES-IF, que é composta por:

I – Módulo de Informações Comuns aos Municípios,

composto por Plano Geral de Contas Comentado –

PGCC, Tabela de Tarifas Bancárias e Tabela de

Identificação de Outros Produtos e Serviços;

II – Módulo de Apuração Mensal do ISSQN do

respectivo período, composto por Identificação da

declaração; Identificação da dependência; demonstrativo

da apuração da receita tributável e do ISS mensal

devido por Subtítulo; e Demonstrativo do ISS mensal a

recolher.

III – Demonstrativo Contábil composto por Identificação

da declaração; Identificação da dependência; Balancete

analítico mensal; e Demonstrativo das Partidas dos

Lançamentos Contábeis, contendo todos os subtítulos

de resultado e suas contrapartidas; e

IV – Demonstrativos das partidas dos lançamentos

contábeis, individual izadas, sob demanda da Autoridade

Fiscal.

§ 1º O documento de que trata o inciso I será

encaminhado anualmente, até 31 de janeiro do ano civi l

corrente.

§ 2º O contribuinte que alterar, no decorrer do

ano civi l , o documento descrito no inciso I já entregue à

Secretaria Municipal de Finanças, ficará obrigado a

reapresentá-lo até o trigésimo dia do mês da efetiva

alteração, no valor total das contas não detalhadas.

§ 3º O documento de que trata o inciso I I será

encaminhado mensalmente, décimo dia do mês

subsequente e, no seu preenchimento, deverá ser

observado o Código do Plano Contábil das Instituições

Financeiras – COSIF no maior nível de detalhamento de

receita, conforme definido no inciso I do caput.

§ 4º O documento de que trata o inciso I I I será

encaminhado semestralmente, até o vigésimo dia do

mês de julho do mesmo exercício, para o balancete do

primeiro semestre, e até o vigésimo dia do mês de

janeiro do exercício seguinte, para o balancete do

segundo semestre.

§ 5º Antes de seu efetivo recebimento, os

documentos previstos neste artigo deverão,

necessariamente, ser submetidos à pré-crítica pelo

contribuinte, por meio do sistema DES-IF, fornecido pela

Secretaria Municipal de Finanças.

§ 6º A inobservância do disposto nos incisos I , I I ,

I I I e IV acarretará o arbitramento da base de cálculo, nos

termos do 252 a 243 Lei 828 de 1 5 de dezembro de

2009 combinado com o art. 1 48 da Lei nº 5.1 72/66, no

valor total das contas não detalhadas.

§ 7º Para cumprimento dos prazos previstos

neste artigo, apenas se consideram entregues as

declarações que sejam processadas com sucesso do

programa de informática disponibi l izado pela Secretária

Municipal de Administração, Finanças e Meio Ambiente.

§ 8º O contribuinte que exercer apenas a

atividade de Código 2.1 2.03.2 – Corretagem de Câmbio,

somente estará obrigado à determinação prevista neste

artigo se for Sociedade Corretora de Câmbio autorizada

a funcionar pelo Banco Central do Brasil .

§ 9º Na hipótese do §8º, a atividade de Código

1 0.01 .02-000 – Corretagem de Câmbio deverá ser

registrada no cadastro municipal como a principal.

Art. 3º O efetivo cumprimento do disposto no

art. 2º está condicionado à análise das informações pela

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Meio

Ambiente, que, a qualquer momento, poderá exigir

correções, complementações e ampliações.

Parágrafo único. As correções,

complementações e ampliações exigidas deverão ser

atendidas dentro do prazo fixado para a entrega do

documento a ser corrigido ou no prazo de 1 5 (quinze)
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§ 4º O documento de que trata o inciso I I I será

encaminhado semestralmente, até o vigésimo dia do

mês de julho do mesmo exercício, para o balancete do

primeiro semestre, e até o vigésimo dia do mês de
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Municipal de Administração, Finanças e Meio Ambiente.
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Secretária Municipal de Administração, Finanças e Meio
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dias contados da ciência da exigência, o que for maior, e

sua inobservância, no todo ou em parte, inclusive a

entrega dos dados exigidos sem as necessárias

retificações, sujeitará o infrator à penalidade prevista no

Art. 30 a 32 da Lei nº 01 de 1 0 de dezembro de 201 0 –

Código Tributário Municipal - combinado com o art. 1 1 3

da Lei nº 5.1 72/66.

Art. 4º No caso em que a análise dos

documentos referidos no art. 2º revelar divergências no

recolhimento do imposto, o contribuinte será

considerado espontâneo, nos termos do art. 60 Inciso I

da Lei 828. de 1 5 de dezembro de 2009, desde que, no

prazo de 1 5 (quinze) dias contados da data em que

tenha sido cientificado dos débitos apurados, promova o

pagamento das diferenças devidas e apresente à

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Meio

Ambiente original e cópias das respectivas guias de

recolhimento e comprovante de pagamento, além do

arquivo relativo ao Módulo de Apuração Mensal do

ISSQN atualizado de acordo com os referidos

recolhimentos, conforme disposto no art. 2º, na forma do

programa de informática disponibi l izado pela Secretário

Municipal de Administração, Finanças e Meio Ambiente

Art. 5º No âmbito do programa de

acompanhamento eletrônico da arrecadação do ISS

devido pelos contribuintes do setor bancário e financeiro,

as intimações e as notificações fiscais poderão ser

efetivadas por meio do próprio sistema ou através do

Domicíl io Eletrônica de Prestação de Serviços – DEC,

nos termos do art. 271 a 280, da Lei Municipal nº 828 de

1 5 de dezembro de 2009 na página eletrônica do

município no site

Parágrafo único. O contribuinte será

considerado notificado ou intimado, uma vez

implementada uma das seguintes hipóteses,

alternativamente:

I  na data de abertura da mensagem no sistema ou

após 1 0 (dez) dias corridos, contados da data do seu

envio, caso não seja aberta dentro desse prazo; ou

II – na data de leitura da mensagem enviada por e-mail

ao Domicíl io Eletrônico do Contribuinte – DEC

cadastrado ou após 1 0 (dez) dias corridos, contados da

data do envio do mesmo, caso não seja aberto o e-mail

dentro desse prazo.

Art. 6º A configuração dos arquivos e de todas

as suas alterações deverão atender ao quanto

estabelecido no Modelo Conceitual e seus anexos,

disponibi l izados na interface do programa de

informática.

§1º Afigura-se exceção ao quanto disposto no

caput deste artigo, no que tange à configuração dos

arquivos, a previsão contida no inciso I I I , do Art. 2º,

deste Decreto, na medida em que o Demonstrativo das

Partidas dos Lançamentos Contábeis que integra o

Módulo do Demonstrativo Contábil , deverá conter todos

os subtítulos de resultado e suas contrapartidas.

§2º O Fisco Municipal se reserva ao direito de

promover adequações, sol icitar outros dados e

informações com periodicidade ou abrangência diversa

das previstas neste Decreto, nos prazos estabelecidos

na legislação tributária, sempre que entender necessário

para a verificação de conformidade na homologação do

ISSQN e atendimento das normas e preceitos da

legislação do Município.

Art. 7º A confissão de dívida feita à

Administração Tributária pelo contribuinte referente ao

valor de ISSQN a pagar, obtida através da DES-IF,

equivale à constituição do respectivo crédito tributário.

§1º Os valores declarados pelo contribuinte, a

título de ISSQN, na forma do caput deste artigo, e não

pagos ou não parcelados, serão objeto de inscrição em

Dívida Ativa do Município, para fins de cobrança

administrativa e/ou judicial .

§2º Para os efeitos do disposto no §1 º deste

artigo, o crédito considera-se constituído na data da

efetivação da declaração ou na data do vencimento do

crédito confessado, quando esta for posterior.

Art. 8º O não atendimento ao disposto neste

Decreto sujeitará o infrator à multa prevista no art. 81 a

83 da Lei 1 .551 de 27 de setembro de 201 7

combinado com o §3º do art. 1 1 3 da Lei nº 5.1 72/66.

Art. 9º Fica instituída a Tabela de Códigos de

Tributação Municipal do ISSQN incidente sobre

Atividades Bancárias ou Financeiras, constante do

Anexo único deste Decreto, para fins de qualificação dos

serviços sujeitos ao imposto, apl icação da alíquota
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incidente e apuração do valor devido a ser recolhido

pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas

a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Art. 10º No ano de 2021 , os contribuintes

previstos neste Decreto ficarão obrigados a entregar os

documentos previstos no art. 2º referente aos anos 201 3

a 2020;

§ 1º O documento de que trata o inciso I do art.

2º, referente ao período previsto no caput, deverá ser

entregue até o dia 1 5 fevereiro do ano seguinte ao ano

da ocorrência dos fatos gerados

§ 2º Os documentos de que trata o inciso I I do

art. 2º, referente ao período previsto no caput, deverão

ser entregues até o dia 1 0 do mês subsequente ao da

ocorrência dos fatos gerados e declarados

§ 3º Os documentos de que trata o inciso I I I do

art. 2º, referente ao período previsto no caput, deverão

ser entregues até o dia 20 (vinte) do mês de julho do

ano, em relação às competências dos dados declarados

no 1 º semestre do ano corrente e, até o dia 20 (vinte) do

mês de janeiro, em relação às competências dos dados

declarados no 2º semestre do ano anterior.

§ 4º Aplicam-se aos contribuintes de que trata o

caput deste art. as demais normas previstas neste

Decreto.

Art. 11º Este Decreto entra em vigor em na data

da publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 01 de junho de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 035, DE 01 DE MAIODE DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso das

atribuições que lhe confere o Art. 64, Inciso VI I I , da Lei

Orgânica do Município, resolve,

D E S G N A R

Art. 1º. VANDERLY FERREIRA CONCEIÇÃO,

servidor público municipal, matricula nº 864, para

exercer a função de gestor do Fundo Municipal de

Assistência Social, a partir de 01 de junho de 2021 .

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de

sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 01 de maio de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO

COLOCADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021

Modalidade: Pregão Presencial Registro de Preços nº

01 0/2021

Tipo: Menor Preço por I tem

Objeto: Aquisição de material de l impeza.

O município de Tocantinópolis TO, através de seu

Pregoeiro, torna público que em face dos pareceres

emitidos nos autos e em conformidade com o artigo. 24,

XI , da Lei 8.666/93, CONVOCA o licitante

remanescente, na ordem de classificação, JOSE

VALDIR RODRIGUES DE SOUSA, CNPJ:

03.144.627/000104, classificada em terceiro lugar nos

itens descritos abaixo relacionados no certame, para

assinatura de ata e Termo de Compromisso. A

contratação se dará nas mesmas condições propostas

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços

de conformidade com o ato convocatório, conforme art.

64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações.

Desde já, sol icitamos a aquiescência da referida

empresa e no fornecimento desse item e se mantém o

preço proposto à época da sessão. Caso não aceite, ou

mesmo aceite, por favor responder no prazo de 24h, até

Aviso de Licitação
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que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela

revogação da licitação.

Tocantinópolis – TO, 01 de junho de 2021 .

Welington Jesus Caetano da Silva

Pregoeiro
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