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LEI MUNICIPAL Nº 1.117, DE 14 DE JULHO 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. Fica autorizada a doação ao Tribunal de

Justiça do Estado do Tocantins de imóvel, área de terreno

urbano, de propriedade do Município de Tocantinópolis/TO,

com 2.000 (dois mil) m², local izado na Rua Padre Giul iano

Moretti , com os limites de 40 (quarenta metros) de frete e

fundos, por 50 (cinquenta metros) nas l inhas laterais, ao

fundo confrontando com o prédio do antigo Pioneiros Mirins,

à esquerda com Lote 01 -A do Estado do Tocantins, à direita

com Estádio Lauro Assunção, à frente com Rua Padre

Giul iano Moretti , aval iado no valor de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais).

Parágrafo único. A doação que trata o caput do

art.1 º tem como encargo a construção pelo donatário da

sede do fórum da comarca de Tocantinópolis/TO no prazo

de 3 (três) anos.

Art. 2º. O inadimplemento do encargo pelo

donatário dará ensejo a reversão do bem ao patrimônio do

Município.

Art. 3º. Fica revogada a doação prevista nas Leis

Municipais nº. 1 .050 de 1 8/06/201 8 e 1 .066 de 1 8/03/201 9,

bem como do decreto nº. 007 de 26/03/201 9.

Art. 4º. Esta lei entra vigor na data de sua

publicação revogando-se as disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 1 4 de julho de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 070, DE 14 DE JULHO 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.

Considerando a necessidade de avaliar e propor

diretrizes para a implementação da Política de Assistência

Social no Município,

R E S O L V E

Art. 1º. Convocar a XII Conferência Municipal de

Assistência Social, a ser realizada no dia 10 de agosto

de 2021 de forma presencial, tendo como tema central:

“Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado,

com financiamento público, para enfrentar as

desigualdades e garantir a proteção social”

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação

deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do

orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

“Dispõe sobre a doação de um imóvel

terreno urbano ao Tribunal de Justiça

do Estado do Tocantins para a

construção da sede do fórum da

comarca de Tocantinópolis/TO, e da

outras providências”. "Dispõe sobre a XII Conferência

Municipal de Assistência Social."
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Município.
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DECRETO Nº 070, DE 14 DE JULHO 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.

Considerando a necessidade de avaliar e propor
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Assistência Social, a ser realizada no dia 10 de agosto

de 2021 de forma presencial, tendo como tema central:
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orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
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Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 1 4 de julho de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social –

CMAS, de Tocantinópolis - TO, em Reunião Plenária

Ordinária de 02 (dois) de junho de 2021 , no uso das

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei

Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07

de dezembro de 1 993 e pela Lei Municipal nº, Lei de

Nº599 de 1 6/1 0/201 6, alterado pela Lei de Nº 906 de

20/03/2013; de que dispõe sobre a Política de

Assistência Social e o Conselho Municipal de

Assistência Social.

Considerando, que a participação direta dos

usuários (as) da política de assistência social,

trabalhadores do SUAS e entidades da rede

socioassistencial é fundamento do Estado Democrático

Brasileiro, conforme Art. 1 º da Constituição Federal.

Considerando que as Conferências estão

previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS,

Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1 993, com a atribuição

de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência

Social e definir propostas para o aprimoramento e

implementação do SUAS, no âmbito municipal, estadual

e nacional.

Considerando, que o fortalecimento da relação

democrática entre estado e sociedade civi l se constitui

como uma das diretrizes estruturantes da gestão do

SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 201 2.

Considerando, que as Conferências de

Assistência Social estão previstas no Art. 1 2. Constituem

responsabil idades comuns à União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, VI I I - real izar, em conjunto com os

conselhos de assistência social, as conferências de

assistência social;

Considerando que o processo conferencial

fortalece o diálogo entre governo e sociedade civi l , bem

como o conselho municipal de assistência social e o

controle social, e que exige trazer a participação dos

usuários (as) para a central idade do debate da política

da assistência social;

Considerando, a Convocação da Conferência

Nacional de Assistência Social: “Assistência Social:

Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento

público, para enfrentar as desigualdades e garantir a

proteção social”, convocada por organizações e

movimentos sociais no âmbito nacional;

Considerando, a Convocação da 1 3ª

Conferência Estadual de Assistência Social, convocada

pelo CEAS/SC, Resolução Nº 296, de 1 5 de abri l de

2021 .

R E S O L V E

Art. 1º  Convocar Extraordinariamente a XI I

Conferência Municipal de Assistência Social, com a

atribuição de avaliar e conferir a execução e

implementação da Política Municipal de Assistência

Social, em relação aos equipamentos, recursos

humanos, oferta dos serviços socioassistenciais,

financiamento, participação social entre outros.

Art. 2º  A Conferência Municipal de Assistência

Social acontecerá no dia 1 0 do mês de agosto de 2021 ,

das 07h30min às 1 3h30min, de forma presencial

conforme programação que será divulgada e publicada

pela Comissão da Conferência.

Art. 3º  A Conferência Municipal de Assistência

Social terá como tema “Assistência Social: Direito do

povo e Dever do Estado, com financiamento público,

Atos da Secretaria Municipal de
Assistência Social

Aprova a convocação ordinária da

XII Conferência Municipal de

Assistência Social do Município de

TocantinopolisTo.
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para enfrentar as desigualdades e garantir proteção

social" debaterá os 05 Eixos Temáticos, que seguem:

EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio

da equidade como paradigma para a gestão dos direitos

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento

para uma gestão de compromissos e

corresponsabil idades dos entes federativos para a

garantia dos direitos socioassistenciais.

EIXO 3  Controle social: o lugar da sociedade civi l no

SUAS e a importância da participação dos usuários.

EIXO 4  Gestão e acesso às seguranças

socioassistenciais e a articulação entre serviços,

benefícios e transferência de renda como garantias de

direitos socioassistenciais e proteção social.

EIXO 5  Atuação do SUAS em Situações de

Calamidade Pública e Emergências.

Art. 4º  A Comissão Organizadora da

Conferência Municipal será coordenada pelo Presidente

e Vice presidente do CMAS, e demais representantes do

CMAS, de forma paritária, conforme segue:

Presidente: Licionina Maria Rodrigues da Silva

Vice Presidente: Raimundo Nonato Mendes

Conselheiro Governamental: Zi lma Ferreira de Oliveira,

Célia Maria Araújo Oliveira Silva, Edimilson Moreira de

Souza.

Conselheiro da Sociedade Civi l : Eurípedes Pereira da

Silva, Ieda Pereira de Araújo, Ieda Maria Almeida da

Silva.

Art. 5º  Essa publicação entra em vigor na data

da sua publicação.

LICIONINA MARIA RODRIGUES DA SILVA

Presidente do CMAS

REGIMENTO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS E TEMA

Art. 1º. A Conferência é o Fórum Municipal dos

debates sobre a Assistência Social aberto a todos os

segmentos da sociedade, e reunir-se-á, conforme

disposto no presente Regulamento, para:

I Atender a periodicidade estabelecida na Lei

Orgânica de Assistência Social – (LOAS) e na Lei

Municipal nº 2003/2009 artigo 6º inciso XVI ;

II Atender a convocação do Conselho Municipal

de Assistência Social;

III Avaliar a situação da política municipal de

assistência social na implementação do Sistema Único

de Assistência Social - SUAS no Município;

IV Aprovar as propostas elencadas pela sociedade

civi l e Poder Público acerca da Política de Assistência

Social propondo diretrizes para o aprimoramento da

gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

na perspectiva da valorização dos trabalhadores e da

qualificação dos serviços, programas, projetos e

benefícios;

V Eleger na 1 2ª Conferência Municipal, os

Delegados que participarão da 1 3ª Conferência

Estadual de Assistência Social;

Art. 2º. A 1 2ª Conferência Municipal de

Assistência Social terá como tema central:

“ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER

DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO, PARA

ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR

PROTEÇÃO SOCIAL.”

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 3º. A 1 2ª Conferência Municipal terá a

seguinte estrutura:

I Comissão Central Organizadora;

II Subcomissão Técnica;

III Subcomissão de Credenciamento;

Parágrafo único: As mobil izações e divulgação

da conferência e serão realizadas pela Mesa Diretora do

CMAS e pela Comissão Organizadora da Conferência, e

a responsabil idade de secretariar a 1 2ª Conferência

Municipal de Assistência Social será da Secretária

Executiva com apoio da subcomissão técnica.

Art. 4º. A Comissão Central Organizadora será
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composta pelo Conselho Municipal de Assistência

Social, contemplando os representantes governamentais

e da sociedade civi l através de resolução específica,

contando com o auxíl io de todos os membros do CMAS.

Art. 5º. A Comissão Central Organizadora tem

as seguintes atribuições:

I Organizar a Conferência Municipal de Assistência

Social;

II Indicar a composição das mesas;

III Organizar o cerimonial;

IV Prever os custos do evento;

V Propor o Regulamento da conferência;

VI Propor a programação;

VII Indicar os palestrantes e debatedores dos temas

a serem tratados.

VIII Elaborar o material de divulgação do evento;

IX Contactar a imprensa para a cobertura do

evento;

X Convidar as entidades e organizações de

assistência social;

XI Estimular a participação da sociedade civi l .

Art. 6º  A subcomissão técnica tem as

seguintes atribuições:

I Elaborar material técnico de apoio;

II Elaborar Relatório das conferências (conforme

modelo definido pelo CNAS);

III Analisar e sistematizar as propostas e

apresentá-las na Conferência;

IV Participar da plenária, sistematizando as

propostas que integrarão o Relatório Final;

V Dar a redação ao Relatório Final, em parceria

com delegados eleitos para a 1 3ª Conferência Estadual

de Assistência Social e apoio técnico da Secretaria de

Assistência Social fazendo os devidos

encaminhamentos ao CMAS.

Art. 7º  A subcomissão de credenciamento tem

as seguintes atribuições:

I receber e organizar as inscrições dos

delegados, observadores e convidados com apoio da

Secretaria Executiva do CMAS;

II organizar pastas e materiais a serem

distribuídos aos participantes da Conferência;

III– Fornece o certificado aos delegados, convidados,

observadores e participantes da 1 2ª Conferência

Municipal de Assistência Social;

Art. 8º. A conferência terá a participação da

sociedade civi l e base governamental, com os seguintes

objetivos:

I  Avaliar os avanços obtidos na gestão do trabalho no

SUAS, seu financiamento e propor estratégias para

implementação da NOB/RH, como mecanismo para

qualificar os serviços e consolidar o SUAS no sistema

de proteção social não-contributivo brasileiro;

II  Avaliar a qualidade da oferta dos serviços,

programas, projetos e benefícios da assistência social

sob a lógica do trabalho articulado em rede (entidades

socioassistenciais e unidades estatais), do

protagonismo e participação dos usuários e da

valorização dos trabalhadores;

III  Propor estratégias para o fortalecimento do alcance

das atenções ofertadas pelo SUAS no processo de

erradicação da pobreza extrema, definindo articulações

intersetoriais prioritárias e formas de financiamento

adequadas;

IV  Propor estratégias para a consolidação da

participação e do controle social na assistência social,

como eixo estruturante do SUAS, para o fortalecimento

do protagonismo dos usuários e para a valorização dos

trabalhadores;

V – Elaborar propostas para apresentar e aprovar na

1 2ª Conferência Municipal de Assistência Social,

respeitando os subtemas estabelecidos como diretrizes

para o aprimoramento da política de assistência social.

§ 1º  Cabe à Comissão Organizadora da 1 2ª

Conferência Municipal de Assistência Social de

Tocantinópolis, fornecer subsídios que possam contribuir

nos debates dos encontros da conferência, bem como

elaborar propostas.

§ 2º  Os participantes da conferência

órgãos/instituições/entidades que representam iram

formular propostas, devendo as mesmas serem

encaminhadas junto a Secretaria Executiva do CMAS ao

E-mail da SETAS.
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Art. 11  A 1 2ª Conferência Municipal de

Assistência Social será dirigida pela Presidente do

Conselho Municipal de Assistência Social e pelo

Secretário Municipal de Assistência Social.

CAPÍTULO III

DA REALIZAÇÃO

Art. 12  A 1 2ª Conferência Municipal de

Assistência Social será realizada nos dias 1 0 e 11 de

agosto de 2021 de forma hibrida iniciando no dia 1 0 as

08hs00min e terminará as 1 2hs00min, e no dia 11 , com

início às 8hs00min e término às 11 hs30min.

Parágrafo único  A 1 2ª Conferência Municipal

será promovida pelo Conselho Municipal de Assistência

Social, com o apoio financeiro e técnico da Prefeitura

Municipal de Tocantinópolis através da Secretaria de

Assistência Social.

CAPÍTULO IV

DOS PARTICIPANTES

Art. 13 - Poderão participar da 1 2ª Conferência

Municipal de Assistência Social as pessoas inscritas na

condição de:

I Delegados natos: compostos por Conselheiros

titulares e suplentes do Conselho Municipal de

Assistência Social;

II Delegados: compostos por representantes

governamentais e representantes da sociedade civi l , dos

segmentos:

a) entidades de assistência social conforme Decreto

Federal 6.308 de 2007 que dispõe sobre as entidades e

organizações de assistência social de que trata o artigo

3º da LOAS.

b) organizações representantes dos trabalhadores do

Sistema Único de Assistência Social;

c) usuários e organização de usuários;

III observadores: desde que tenham acesso aos meios

de informações tecnológicas (internet) as pessoas

interessadas nas questões afetas à Política de

Assistência Social;

IV Convidados.

Parágrafo único: Poderão ser delegados na

1 2ª Conferência Municipal de Assistência Social no que

trata somente pessoas que participarem da conferência.

Art. 14  Os Delegados participarão com direito

a voz e voto.

I os observadores e convidados presentes na 1 2ª

Conferência Municipal de Assistência Social terão direito

apenas a voz, sendo livre o número de observadores.

Parágrafo único – Em se tratando de entidades de

assistência social, uma vaga deve ser preenchida por

usuário da mesma.

CAPITULO VI

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA XII

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Art. 17 – Na 1 2ª Conferência Municipal de

Assistência Social serão eleitos 4 delegados, sendo 2 de

representação governamental e 2 da sociedade civi l

para participar da 1 3ª Conferência Municipal de

Assistência Social, conforme deliberado pelo Conselho

Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único  Para concorrer à vaga de

delegado, as pessoas deverão estar presentes na 1 2ª

Conferência Municipal de Assistência Social, na

condição de delegados e se inscrever em local e

momento definido pela comissão organizadora.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18  Os casos omissos serão resolvidos

pela Comissão Organizadora do evento.

Comissão Organizadora

Conselho Municipal de Assistência Social

XII Conferência Municipal de Assistência social com o

Tema: “ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E

DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO

PUBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES

E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL.”

Período: 1 0 de agosto de 2021

De forma presencial
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Local: Espaço da Secretaria de Esporte, Juventude e

Lazer de Tocantinópolis - TO.

PORTARIA Nº 001 /2021 /SEMUS DE 14 DE JULHO DE

2021 .

Disciplina os critérios do cumprimento das jornadas básica e

especial de trabalho, e estabelece o horário de funcionamento

dos Estabelecimentos de Saúde, e dá outras providências.

A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere o art. 74, I e II da Lei

Orgânica Municipal resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 º Fixar critérios quanto às jornadas básica e especial de

trabalho, a elaboração das escalas de serviços, controle de

frequência e horário de funcionamento dos Estabelecimentos

de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Tocantinópolis-

TO.

§1 º Os Estabelecimentos de Saúde da SEMUS têm seus

horários de funcionamento de acordo com suas

PORTARIA Nº 001, DE 14 DE JULHO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 74,

I e I I da Lei Orgânica Municipal resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fixar critérios quanto às jornadas

básica e especial de trabalho, a elaboração das escalas

de serviços, controle de frequência e horário de

funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde da

Secretaria Municipal de Saúde de Tocantinópolis-TO.

§1º - Os Estabelecimentos de Saúde da SEMUS

têm seus horários de funcionamento de acordo com

suas especificidades, visando sempre um melhor

atendimento às necessidades dos usuários e do serviço.

§2º  As regras desta Portaria aplicam-se aos

servidores efetivos, estabil izados, não estabil izados,

servidores requisitados de outros órgãos, cedidos,

ocupantes de cargos comissionados e de natureza

especial, e os contratados temporariamente nos termos

da legislação vigente.

§3º  O horário, controle de registro de ponto e o

apontamento da frequência dos servidores far-se-ão de

acordo com as normas previstas nesta Portaria.

Art. 2º  Para efeito desta Portaria entende-se

por:

§1º  Estabelecimento de Saúde: o espaço físico

delimitado e permanente onde são realizadas ações e

serviços de saúde humana com coordenação operativa

ou administrativa, composta de uma ou mais Unidades

de Saúde ou unidade técnica, gerencial/administrativa,

estabelecida na Estrutura Organizacional da SEMUS.

I  Consideram-se Unidade Organizacional:

a) Secretaria Municipal de Saúde (Administração

Central dos serviços de Gestão, Atenção, Assistência,

Regulação, Vigi lância, Transporte e Logística).

b) UPA – Unidade de Pronto Atendimento;

c) Hospital Municipal José Sabóia

d) Unidades de Referências Ambulatoriais;

e) UBS – Unidades Básicas de Saúde e Postos de

Saúde

f) CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

g) Laboratório Municipal André Caetano e

Laboratório Municipal de Entomologia

h) Assistência Farmacêutica e Almoxarifado

Central;

§2º  Jornada de Trabalho: é o espaço de tempo

diário durante o qual o servidor presta serviço ou

permanece à disposição do sistema de saúde

governamental.

I Jornada básica: jornada de trabalho cujo

exercício tem duração máxima do trabalho semanal de

segunda a sexta-feira, observados os limites mínimo e

máximo de 6 horas e 8 horas diárias;

Atos da Secretaria Municipal
de Saúde

"Disciplina os critérios do cumprimento

das jornadas básica e especial de

trabalho, e estabelece o horário de

funcionamento dos Estabelecimentos de

Saúde, e dá outras providências."
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II Jornada especial: jornada de trabalho cujo

exercício exija regime de plantão;

§3º  Turno: é o espaço de tempo de trabalho

que corresponde a uma manhã, uma tarde ou uma noite.

§4º  Carga horária: corresponde a quantidade

de horas a serem cumpridas pelo servidor durante a

semana vislumbrando o mês.

§5º  Horário de funcionamento: é o espaço de

tempo que corresponde à abertura e o fechamento dos

Estabelecimentos de Saúde e/ou e as Unidades

Operacionais Administrativas.

§6º  Funcionamento ininterrupto: serviço de 24h

(vinte e quatro horas) ininterruptas, inclusive com

funcionamento aos finais de semana e feriados.

§7º  Escala: é o instrumento de registro dos

horários de trabalho e também das folgas, férias e

l icenças dos profissionais da equipe de um

Estabelecimento de Saúde - é a forma de organização

dos turnos de trabalho.

§9º  Faltas justificáveis: caracterizam-se como

faltas justificadas aquelas previstas em Lei e que por

sua natureza não acarretam desconto na remuneração

do servidor.

§10º  Aglutinação de jornada: trata-se do

cumprimento de todos os plantões de maneira seguida,

ou seja, sem respeitar a distribuição semanal da carga

horária dentro do mês.

CAPÍTULO II

DA CARGA HORÁRIA E DA JORNADA DE

TRABALHO

Art. 3º  A jornada de trabalho dos profissionais

da saúde poderá ser laborada em jornada básica ou em

jornada especial, observando a horizontal idade do

cuidado para a efetividade dos cuidados progressivos ao

paciente de acordo com a gravidade e a complexidade,

as funções de diagnóstico e tratamento de doenças,

urgências, emergências e traumas, procedimentos

cirúrgicos eletivos, procedimentos cirúrgicos de urgência

e demais serviços que caracterizam a necessidade de

assistência.

Art. 4º  A jornada especial do regime de plantão

no âmbito da SEMUS, nos Estabelecimentos de Saúde

de funcionamento ininterrupto de vinte e quatro horas,

sete dias da semana, de domingo a sábado, podendo

ser:

I  De seis horas;

II  De doze horas; e,

III  De vinte e quatro horas.

§1º  Os plantões serão distribuídos na escala

de serviço, conforme a necessidade e as peculiaridades

de cada Estabelecimento de Saúde, respeitado o

interesse público e a carga horária dos servidores.

§2º  O cumprimento da jornada de trabalho em

regime de plantão não obedecerá a feriados ou pontos

facultativos, devendo o profissional atuar normalmente.

Art. 5º  No cumprimento da jornada de trabalho

em regime de plantão ficará estipulado o intervalo

predeterminado para almoço e jantar de até uma 1 hora,

café da manhã, ceia ou lanche de 1 5 minutos, devendo

estas refeições serem realizadas no próprio

Estabelecimento de Saúde, em esquema de

revezamento com outros profissionais e sem prejuízo do

atendimento aos pacientes, cabendo à este

Estabelecimento de Saúde assegurar a refeição quando

o profissional não puder realizá-la no horário

predeterminado pelo superior hierárquico por motivo de

atendimento ao paciente.

Art. 6º  Atingido o horário final do plantão, o

profissional responsável não poderá ausentar-se,

devendo aguardar a chegada do seu substituto, com

tolerância máxima de 1 5 (quinze) minutos.

Parágrafo Único. Ultrapassados os 1 5 (quinze) minutos

de tolerância de que trata o caput, o fato deverá ser

comunicado e justificado à chefia imediata, responsável

técnico ou superior hierárquico, para adoção das

providências cabíveis na forma da legislação em

espécie.

Art. 7º - É obrigatório o preenchimento diário

das ocorrências e intercorrências em Livro e/ou

Formulário próprio de registro e passagem de plantão,

bem como a transferência do cuidado.

Art. 8º - No cumprimento da jornada de trabalho

em regime de plantão, não poderá o servidor



Art. 4º  A jornada especial do regime de plantão

no âmbito da SEMUS, nos Estabelecimentos de Saúde

de funcionamento ininterrupto de vinte e quatro horas,

sete dias da semana, de domingo a sábado, podendo

ser:

I  De seis horas;

II  De doze horas; e,

III  De vinte e quatro horas.

§1º  Os plantões serão distribuídos na escala

de serviço, conforme a necessidade e as peculiaridades

de cada Estabelecimento de Saúde, respeitado o

interesse público e a carga horária dos servidores.

§2º  O cumprimento da jornada de trabalho em

regime de plantão não obedecerá a feriados ou pontos

facultativos, devendo o profissional atuar normalmente.

Art. 5º  No cumprimento da jornada de trabalho

em regime de plantão ficará estipulado o intervalo

predeterminado para almoço e jantar de até uma 1 hora,

café da manhã, ceia ou lanche de 1 5 minutos, devendo

estas refeições serem realizadas no próprio

Estabelecimento de Saúde, em esquema de

revezamento com outros profissionais e sem prejuízo do

atendimento aos pacientes, cabendo à este

Estabelecimento de Saúde assegurar a refeição quando

o profissional não puder realizá-la no horário

predeterminado pelo superior hierárquico por motivo de

atendimento ao paciente.

Art. 6º  Atingido o horário final do plantão, o

profissional responsável não poderá ausentar-se,

devendo aguardar a chegada do seu substituto, com

tolerância máxima de 1 5 (quinze) minutos.

Parágrafo Único. Ultrapassados os 1 5 (quinze) minutos

de tolerância de que trata o caput, o fato deverá ser

comunicado e justificado à chefia imediata, responsável

técnico ou superior hierárquico, para adoção das

providências cabíveis na forma da legislação em

espécie.

Art. 7º - É obrigatório o preenchimento diário

das ocorrências e intercorrências em Livro e/ou

Formulário próprio de registro e passagem de plantão,

bem como a transferência do cuidado.

Art. 8º - No cumprimento da jornada de trabalho

em regime de plantão, não poderá o servidor
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ausentar-se se da unidade, salvo na ocorrência de caso

fortuito, ou por motivo de força maior, com conhecimento

e anuência do chefe imediato.

Art. 9º  Os atrasos ou saídas antecipadas

acarretarão os descontos devidos.

Art. 10  A jornada básica de trabalho, que não

se refere ao regime de plantão, obedecerá aos horários

de início e término, estabelecidos em ato especifico

tendo sempre como base o horário comercial 8:00h as

1 2:00h e 1 4:00h as 1 8:00h.

Art. 11  É devida folga compensatória aos

profissionais que cumprem jornada básica,

correspondente ao mesmo tempo de trabalho

exclusivamente nos feriados e finais de semana.

§1º  A chefia imediata deverá, obrigatoriamente,

em até seis meses após o feriado ou final de semana,

conceder a folga compensatória, observado o interesse

e as necessidades do serviço.

§2º  Cabe à chefia imediata exercer o controle

das folgas compensatórias com orientação e conferência

do setor de Recursos Humanos.

Art. 12  O servidor designado para a realização

de atividades fora das instalações da sua unidade

deverá cumprir a jornada de trabalho observado o

horário de funcionamento do órgão, que poderá,

justificadamente, dispensar o registro do ponto quando

toda a jornada diária tiver de ser cumprida com trabalho

externo.

Art. 13  Será facultado aos médicos o

exercício da jornada em regime alcançável na carga

horária de 40h (quarenta horas) e 60h (quarenta horas).

CAPÍTULO V

DAS ESCALAS DE SERVIÇO

Art. 14 - A elaboração das escalas de serviço

padronizadas pela SEMUS é de responsabil idade

solidária dos chefes imediatos, responsável técnico ou

superior hierárquico e da direção do estabelecimento,

visando à organização da respectiva jornada de trabalho

de acordo com a necessidade do serviço em benefício

dos usuários, devendo observar:

I  Na jornada especial do regime de plantão a semana

deverá ser considerada como sendo de domingo a

sábado, respeitando o limite máximo de carga horária

mensal remunerada e,

II  Na jornada básica a semana deverá ser considerada

de segunda a sexta-feira.

Art. 15 - A elaboração das escalas deverá ser

feita de forma digital e devidamente impressa, assinada

e comparti lhada ente os profissionais escalados, cujas

informações compõem a base de dados para a emissão

do Relatório Mensal Consolidado de Frequência.

Art. 16 - Após a elaboração das escalas as

alterações decorrentes de afastamentos previstos em

Lei, poderão ocorrer com a devida justificativa formal à

chefia imediata até 24h (vinte e quatro horas) após o

fato.

§1º  A justificativa a que se refere o caput deve

ser entregue ao setor de Recursos Humanos em até 3

(três) dias úteis após o ocorrido.

§2º  Quando o fato a que se refere o caput

ocorrer no final de semana ou em feriado prolongado, a

alteração de escala deverá ser apresentada no próximo

dia úti l .

§5º  A solicitação para troca de plantão deverá

ser efetuada em formulário próprio, l imitada a no máximo

50% de trocas mensais por profissional, com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas,

entre profissionais lotados no mesmo estabelecimento

de saúde, na qual deverá constar o motivo do pedido e

manifestação expressa da concordância de ambos os

profissionais, podendo a chefia imediata e diretor técnico

autorizarem a permuta, desde que não haja prejuízo ao

serviço, respeitada a jornada de trabalho estabelecida

em Lei.

§6º  As trocas de que trata o parágrafo anterior

poderão, em caráter excepcional, e com a ciência das

chefias imediatas e respectivos diretores clínicos, ser

realizadas por profissionais lotados na Diretoria de MAC

– Média e Alta Complexidade, ou seja, Hospital

Municipal José Sabóia e UPA – Unidade de Pronto

Atendimento.

§7º - Quando da elaboração da escala de novo



I  Na jornada especial do regime de plantão a semana

deverá ser considerada como sendo de domingo a

sábado, respeitando o limite máximo de carga horária

mensal remunerada e,

II  Na jornada básica a semana deverá ser considerada

de segunda a sexta-feira.

Art. 15 - A elaboração das escalas deverá ser

feita de forma digital e devidamente impressa, assinada

e comparti lhada ente os profissionais escalados, cujas

informações compõem a base de dados para a emissão

do Relatório Mensal Consolidado de Frequência.

Art. 16 - Após a elaboração das escalas as

alterações decorrentes de afastamentos previstos em

Lei, poderão ocorrer com a devida justificativa formal à

chefia imediata até 24h (vinte e quatro horas) após o

fato.

§1º  A justificativa a que se refere o caput deve

ser entregue ao setor de Recursos Humanos em até 3

(três) dias úteis após o ocorrido.

§2º  Quando o fato a que se refere o caput

ocorrer no final de semana ou em feriado prolongado, a

alteração de escala deverá ser apresentada no próximo

dia úti l .

§5º  A solicitação para troca de plantão deverá

ser efetuada em formulário próprio, l imitada a no máximo

50% de trocas mensais por profissional, com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas,

entre profissionais lotados no mesmo estabelecimento

de saúde, na qual deverá constar o motivo do pedido e

manifestação expressa da concordância de ambos os

profissionais, podendo a chefia imediata e diretor técnico

autorizarem a permuta, desde que não haja prejuízo ao

serviço, respeitada a jornada de trabalho estabelecida

em Lei.

§6º  As trocas de que trata o parágrafo anterior

poderão, em caráter excepcional, e com a ciência das

chefias imediatas e respectivos diretores clínicos, ser

realizadas por profissionais lotados na Diretoria de MAC

– Média e Alta Complexidade, ou seja, Hospital

Municipal José Sabóia e UPA – Unidade de Pronto

Atendimento.

§7º - Quando da elaboração da escala de novo
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servidor, do retorno de servidor cedido, de servidor

requisitado, para ingresso ou retorno de férias ou

afastamentos legais do servidor, será aplicada a carga

horária proporcionalmente aos dias restantes do mês.

§8º  As escalas de serviço deverão ser

validadas pelo respectivo responsável técnico.

§9º  As Unidades de Saúde manterão nos

respectivos locais de trabalho as escalas padronizadas

pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 17  A elaboração das escalas de serviço

deve realizada entre os dias 1 8 (dezoito) e 25 (vinte e

cinco) do mês em curso, assim como a distribuição

definitiva das jornadas de trabalho semanais dos

servidores para o mês subsequente;

CAPÍTULO VI

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Art. 20  Cabe a Diretoria de Recursos

Humanos ou unidade equivalente, o gerenciamento da

jornada de trabalho de que trata esta Portaria,

orientando a todas as demais estruturas quanto ao

cumprimento da jornada de trabalho mensal do servidor,

inclusive no que diz respeito à assiduidade e

pontual idade, intervindo sempre que observar alguma

anormalidade, ainda que não apontada pelo responsável

do respectivo setor ou serviço.

Art. 21  Cabe às chefias imediatas e mediatas

atestar e encaminhar até o quinto dia do mês

subsequente ao trabalhado o Relatório Mensal

Consolidado e Frequências à Diretoria de Recursos

Humanos ou unidade da SEMUS.

§1º  No caso de descumprimento do disposto

no caput, fica a Diretoria de Recursos Humanos ou

unidade equivalente autorizada a informar para o Setor

de Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria

Municipal de Administração as respectivas faltas de

carga horária não cumprida com base na análise das

escalas e Registros Individuais de Frequência - Folha de

Ponto.

Art. 22  O controle de assiduidade e frequência

dos servidores poderá ser realizado por meio do sistema

de ponto eletrônico, biométrico ou manual em que serão

registradas as entradas e saídas, diariamente e a cada

turno.

§1º  A tolerância para registro do ponto na

jornada básica, ocasionalmente, não poderá exceder a

1 5 (quinze) minutos diários, antes ou após o horário

definido, incluído nesta regra o período de almoço.

§2º  O registro em folha de frequência

individual, obedecerá modelo estabelecido pela SEMUS.

§3º  Salvo nos casos expressamente previstos

na legislação vigente, é vedado dispensar o servidor do

registro de ponto e abonar suas faltas.

§4º  Em complementação à providência prevista

no §2º deste artigo, poderão as chefias imediatas

quando couber adotar controle de registro de ponto em

livro destinado exclusivamente a essa final idade,

observando-se a ordem sequencial de horário de

entrada e saída.

Art. 23  Caracteriza-se falta discipl inar a ser

imputada ao servidor, à chefia imediata e mediata do

servidor:

I  A não assinalação do registro de ponto;

II  O registro de ponto em aberto;

III  A ausência de controle efetivo do cumprimento

da jornada de trabalho, bem como das horas prestadas

a título de serviço suplementar ou excedente, serviços

de emergência, tarefas especiais e hora-aula, horas-

atividade e horas-adicionais;

IV  Adulteração, rasuras e outras irregularidades

nos respectivos registros de ponto;

V  O não controle das saídas durante o

expediente, na forma do estipulado na legislação;

VI  O não controle da saída dos servidores que em

virtude das atribuições do cargo ou função por eles

ocupados realizarem trabalhos externos;

VII  A convocação de servidores para prestação de

hora suplementar, de emergência, tarefas especiais e

horas excedentes em desacordo com o previsto na

legislação pertinente; e,

VIII  A falta de comunicação das irregularidades

ocorrentes no registro de ponto aos seus superiores

hierárquicos.

Art. 25  As faltas ao trabalho observarão as
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disposições contidas na regulamentação específica,

onde o servidor perderá:

I  A remuneração do dia em que faltar ou

ausentar-se ao serviço sem motivo justificado;

II  A parcela de remuneração diária, proporcional

aos atrasos ou saídas antecipadas, salvo na hipótese de

compensação de horário autorizada pela chefia

imediata, até o último dia do segundo mês subsequente

ao da ocorrência.

III  O não comparecimento ao plantão

estabelecido em escala implicará em faltas

proporcionais;

Parágrafo Único. Na jornada básica, em caso

de falta ao serviço ou ausências, desde que

devidamente justificados, é facultado à chefia imediata,

atendendo ao requerimento do interessado, autorizar a

compensação de horário até o último dia do segundo

mês subsequente ao da ocorrência.

Art. 26  O servidor cujas atividades sejam

executadas em Estabelecimento de Saúde distintos da

sua lotação e em condições materiais que impeçam o

registro diário de ponto, preencherá boletim diário que

comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação

de serviço.

§1º  O estabelecido no caput deste artigo não

desobriga a assinatura da folha de frequência.

§2º  O desempenho das atividades afetas a

esse servidor será controlado pela respectiva chefia

imediata.

Art. 27  O servidor que acumular l icitamente

dois cargos públicos deverá efetuar o registro de

frequência referente aos dois vínculos.

Art. 28  Cabe aos servidores registrar os

movimentos de entrada e saída e promover o

acompanhamento diário dos seus registros.

CAPÍTULO VII

DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Art. 30  O servidor que acumular l icitamente

dois cargos públicos deverá cumprir a jornada de

trabalho respectiva a cada cargo.

§1º  Quando o servidor com mais de um vínculo

estiver lotado em unidades de saúde distintas

pertencentes à SEMUS, deverá ser observado o

intervalo mínimo entre uma jornada e outra.

§2º  Quando o servidor com mais de um vínculo

estiver lotado na mesma Unidade de Saúde deverá

cumprir a jornada de trabalho de ambos os vínculos.

SEÇÃO II

DOS COMPLEXOS REGULADORES

Art. 32  O horário de funcionamento dos

Complexos Reguladores deverá ser da seguinte forma:

I  A Central de Regulação de Internações

Hospitalares no Hospital Municipal José Sabóia e UPA

-Unidade Pronto Atendimento deverão funcionar

ininterruptamente 24h (vinte e quatro horas), 7 (sete)

dias da semana;

II  A Coordenação Regulação de Consultas,

Exames e Cirurgias Eletivas deverão funcionar das 8h

às 1 8h (com intervalo das 1 2h às 1 4 horas) de segunda

a sexta-feira;

SEÇÃO IV

DAS UNIDADES NO ÂMBITO

DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Art. 30  O Laboratório Municipal André Caetano

funcionará das 7h às 1 7h para coleta de material e

atendimento ao público.

§1º  Para atendimentos em urgência a

pacientes internados ou em tratamento na rede

municipal de saúde deverá funcionar ininterruptamente

24h (vinte e quatro horas), 7 (sete) dias da semana, em

escala de plantão.

Art. 31  O Laboratório Municipal de

Entomologia, funcionará das 8h às 1 8h (com intervalo

das 1 2h às 1 4 horas), exceto nos feriados.

Art. 32  A Diretoria de Vigi lância em Saúde,

composta por Vigi lância Sanitária, Vigi lância

Epidemiológica e Vigi lância Ambiental, funcionará das 8h

às 1 8h (com intervalo das 1 2h às 1 4 horas), de segunda

a sexta-feira, exceto nos feriados.
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SEÇÃO V

DO CAPS  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Art. 35  O Centro de Atenção Psicossocial -

CAPS, de acordo com a legislação vigente, funcionarão

da seguinte forma:

I  O CAPS terá funcionamento das 6h às 1 8h

(das seis às dezoito horas) de segunda a sexta-feira;

Parágrafo Único. Os atendimentos a pacientes e ao

público em geral se dará das 8h às 1 8h, exceto nos

feriados, de acordo com a necessidade do serviço.

SEÇÃO VI

DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ SABÓIA E UPA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Art. 36  O Hospital Municipal e a UPA

disponibi l izarão atendimento ininterruptamente 24h

(vinte e quatro horas), 7 (sete) dias da semana.

SEÇÃO VII

DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Art. 37  As Unidades administrativas da

Administração Central dos Serviços de Gestão, Atenção,

Assistência e Vigi lância (Unidades de Gestão do

Sistema Único de Saúde) no âmbito da SEMUS terão

seu funcionamento das 8h às 1 8h (com intervalo das

1 2h às 1 4 horas), de segunda a sexta-feira, exceto nos

feriados.

Parágrafo Único. Quando determinada a

redução da jornada de trabalho por Decreto do Governo

Municipal, o horário de funcionamento será aquele

estipulado na referida norma.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38  Cabe às chefias imediatas, aos

gestores, ao Conselho Municipal de Saúde e aos

servidores zelarem pela fiel observância das normas

aqui contidas.

Art. 39 - A jornada de trabalho é pessoal e

intransferível.

Art. 40  Quando for necessário realizar a

alocação ou realocação do servidor que impacte na sua

rotina laboral, deverá ser justificada com explanação dos

motivos que ensejaram a alteração, respeitando a escala

vigente, visando diminuir os transtornos advindos da

mudança na rotina do trabalhador e do serviço de saúde.

Art. 41  Se constatados indícios de

irregularidades, estes serão apurados mediante

processo administrativo discipl inar e/ou sindicante.

Art. 42  Cabe à Superintendência Executiva e a

Diretora de Recursos Humanos ou unidade equivalente

da SEMUS, as orientações quanto aos procedimentos

referentes às jornadas de trabalho, horário de

funcionamento, elaboração de escala de serviço, sempre

em consonância com as determinações legais vigentes.

Art. 43  Qualquer indício de favorecimento,

irregularidade ou fraude quanto ao cumprimento da

jornada de trabalho estabelecida nesta Portaria,

ensejará abertura de processo de sindicância, podendo

ainda, ser instaurado procedimento administrativo

discipl inar, sujeitando-se o infrator às penalidades

estabelecidas na legislação vigente.

Art. 44  Os casos omissos e as dúvidas

suscitadas na aplicação da presente Portaria serão

dirimidos pela Superintendência Executiva e a Diretoria

de Recursos Humanos ou unidade equivalente.

Art. 46  Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.

MARIA VANDECY SOARES RIBEIRO

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLISTO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis-

TO, no uso de suas atribuições legais, torna público que

fará realizar a l icitação a seguir caracterizada:

Aviso de Licitação
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Modalidade: Pregão Presencial nº 023/2021 ; Sistema

de Registro de Preços, Tipo: Menor Preço Global;

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e

aplicação de grama tipo esmeralda, para uso em

canteiros públicos, praças, pátios de escolas, postos de

saúde, campos de futebol e demais dependências

públicas, conforme Planilha e Termo de Referência,

Edital disponível no site

http: //www.tocantinopolis. to.gov.br a partir do dia 1 3 de

julho de 2021 e na sede da Prefeitura à Rua da Estrela

303, Centro, Tocantinópolis-TO; Abertura dos

envelopes e julgamento: dia 23/07/2021 , na Prefeitura

Municipal de Tocantinópolis, às 09:00hs.

Tocantinópolis -TO, 1 4 de julho de 2021 .

WELINGTON JESUS CAETANO DA SILVA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ

sob o nº 1 4.792.446/0001 -00, com sede à Rua Belchior

Gaspar de Queiroz, s/n, Beira Rio, CEP 77.900-000;

Contratada: ARARAÚNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

E COMERCIAL LTDA-ME, Pessoa Jurídica inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 1 5.381 .747/0001 -04, com sede à

Quadra 1 06 Norte, Alameda 1 2, Lote 01 , Sala 01 , Plano

Diretor Norte, cidade de Palmas, Estado do Tocantins;

Contrato nº 004/2021 ; Valor R$ 39.200,00 (trinta e nove

mil e duzentos reais), Objeto: Contratação de empresa

especial izada de caráter continuado para captação e

gestão de recursos nos âmbitos federais e estaduais,

para atender as necessidades do Fundo Municipal de

Assistência Social de Tocantinópolis – TO, – Programa

de Trabalho: 1 4.1 2.08.1 22.0004.2.091 - Manutenção do

Fundo Municipal de Assistência Social e na natureza de

despesa 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria.

FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato decorre

do processo de Dispensa de Licitação 001 /2021 ,

amparado pelo Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 01 /06/2021 .

Signatários: Vanderly Ferreira Conceição e Fábio José

Strieder

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ

sob o nº 30.526.772/0001 -22, com sede à Rua da

Estrela nº 303, CEP: 77.900-000, Centro; Contratada:

ARARAÚNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E

COMERCIAL LTDA-ME, Pessoa Jurídica inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 1 5.381 .747/0001 -04, com sede à

Quadra 1 06 Norte, Alameda 1 2, Lote 01 , Sala 01 , Plano

Diretor Norte, cidade de Palmas, Estado do Tocantins;

Contrato nº 006/2021 ; Valor R$ 40.000,00 (quarenta mil

reais), Objeto: Contratação de empresa especial izada de

caráter continuado para captação e gestão de recursos

nos âmbitos federais e estaduais, para atender as

necessidades do Fundo Municipal de Educação de

Tocantinópolis – TO, – Programa de Trabalho:

1 5.25.1 2.1 22.0003.2.035 - Manutenção da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura e na natureza de

despesa 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria.

FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato decorre

do processo de Dispensa de Licitação 001 /2021 ,

amparado pelo Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 01 /06/2021 .

Signatários: Veronica Rufino de Macedo e Fábio José

Strieder

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ

sob o nº 11 .266.993/0001 -64, com sede à Rua Cruzeiro

do Sul n°. 705, Centro; Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº

1 5.381 .747/0001 -04, com sede à Quadra 1 06 Norte,

Alameda 1 2, Lote 01 , Sala 01 , Plano Diretor Norte,

cidade de Palmas, Estado do Tocantins; Contrato nº

008/2021 ; Valor R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos

reais), Objeto: Contratação de empresa especial izada de

caráter continuado para captação e gestão de recursos

nos âmbitos federais e estaduais, para atender as

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis – TO, – Programa de Trabalho:

1 3.1 0.1 0.1 22.0002.2.071 - Manutenção do Fundo

Municipal de Saúde e na natureza de despesa



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ

sob o nº 30.526.772/0001 -22, com sede à Rua da

Estrela nº 303, CEP: 77.900-000, Centro; Contratada:

ARARAÚNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E

COMERCIAL LTDA-ME, Pessoa Jurídica inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 1 5.381 .747/0001 -04, com sede à

Quadra 1 06 Norte, Alameda 1 2, Lote 01 , Sala 01 , Plano

Diretor Norte, cidade de Palmas, Estado do Tocantins;

Contrato nº 006/2021 ; Valor R$ 40.000,00 (quarenta mil

reais), Objeto: Contratação de empresa especial izada de

caráter continuado para captação e gestão de recursos

nos âmbitos federais e estaduais, para atender as

necessidades do Fundo Municipal de Educação de

Tocantinópolis – TO, – Programa de Trabalho:

1 5.25.1 2.1 22.0003.2.035 - Manutenção da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura e na natureza de

despesa 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria.

FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato decorre

do processo de Dispensa de Licitação 001 /2021 ,

amparado pelo Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 01 /06/2021 .

Signatários: Veronica Rufino de Macedo e Fábio José

Strieder

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ

sob o nº 11 .266.993/0001 -64, com sede à Rua Cruzeiro

do Sul n°. 705, Centro; Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº

1 5.381 .747/0001 -04, com sede à Quadra 1 06 Norte,

Alameda 1 2, Lote 01 , Sala 01 , Plano Diretor Norte,

cidade de Palmas, Estado do Tocantins; Contrato nº

008/2021 ; Valor R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos

reais), Objeto: Contratação de empresa especial izada de

caráter continuado para captação e gestão de recursos

nos âmbitos federais e estaduais, para atender as

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis – TO, – Programa de Trabalho:

1 3.1 0.1 0.1 22.0002.2.071 - Manutenção do Fundo

Municipal de Saúde e na natureza de despesa
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3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria.

FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato decorre

do processo de Dispensa de Licitação 001 /2021 ,

amparado pelo Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 01 /06/2021 .

Signatários: Maria Vandecy Soares Ribeiro e Fábio José

Strieder

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis,

Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº

01 .224.71 6/0001 -35, com sede à Rua da Estrela n°.

303, Centro; Contratada: ARARAÚNA SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME, Pessoa

Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 1 5.381 .747/0001 -

04, com sede à Quadra 1 06 Norte, Alameda 1 2, Lote 01 ,

Sala 01 , Plano Diretor Norte, cidade de Palmas, Estado

do Tocantins; Contrato nº 011 /2021 ; Valor R$ 60.000,00

(sessenta mil reais), Objeto: Contratação de empresa

especial izada para prestação de serviços de engenharia

na elaboração de projeto para implantação de aterro

sanitário no município de Tocantinópolis – TO –

Programa de Trabalho: 1 0.27.1 8.541 .001 7.2.01 6 -

Construção Aterro Sanitário e na natureza de despesa

4.4.90.51 .00 - Obras e Instalações. FUNDAMENTO

LEGAL - O presente Contrato decorre do processo de

Dispensa de Licitação 002/2021 , amparado pelo Artigo

75, inciso I , da Lei Federal nº 1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 31 /05/2021 .

Signatários: Paulo Gomes De Souza e Fábio José

Strieder

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis,

Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº

01 .224.71 6/0001 -35, com sede à Rua da Estrela n°.

303, Centro; Contratada: ARARAÚNA SERVIÇOS DE

ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME, Pessoa

Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 1 5.381 .747/0001 -

04, com sede à Quadra 1 06 Norte, Alameda 1 2, Lote 01 ,

Sala 01 , Plano Diretor Norte, cidade de Palmas, Estado

do Tocantins; Contrato nº 01 2/2021 ; Valor R$ 1 8.000,00

(dezoito mil reais), Objeto: Contratação de empresa

especial izada para prestação de serviços de engenharia

na elaboração de projeto de pavimentação conforme

exigências técnicas junto ao Ministério de

Desenvolvimento Regional sob nº de convenio

906757/2020 – Programa de Trabalho: 04.1 22.0005.2-

009 - Pavimentação, Calçamento Com Meio Fio, Sarjeta

Galeria de Água e na natureza de despesa 4.4.90.51 .00

- Obras e Instalações. FUNDAMENTO LEGAL - O

presente Contrato decorre do processo de Dispensa de

Licitação 003/2021 , amparado pelo Artigo 75, inciso I , da

Lei Federal nº 1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 31 /05/2021 .

Signatários: Paulo Gomes de Souza e Fábio José

Strieder

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis-TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

11 .266.993/0001 -64, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação

de empresa especial izada de caráter continuado para

captação e gestão de recursos nos âmbitos federais e

estaduais, para atender as necessidades do Fundo

Municipal de Saúde de Tocantinópolis – TO, no valor

total de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 . Declaração de Dispensa em

01 /06/2021 ratificada pela Sra. Maria Vandecy Soares

Ribeiro, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde

de Tocantinópolis-TO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de

Tocantinópolis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

1 4.792.446/0001 -00, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação



do Tocantins; Contrato nº 01 2/2021 ; Valor R$ 1 8.000,00

(dezoito mil reais), Objeto: Contratação de empresa

especial izada para prestação de serviços de engenharia

na elaboração de projeto de pavimentação conforme

exigências técnicas junto ao Ministério de

Desenvolvimento Regional sob nº de convenio

906757/2020 – Programa de Trabalho: 04.1 22.0005.2-

009 - Pavimentação, Calçamento Com Meio Fio, Sarjeta

Galeria de Água e na natureza de despesa 4.4.90.51 .00

- Obras e Instalações. FUNDAMENTO LEGAL - O

presente Contrato decorre do processo de Dispensa de

Licitação 003/2021 , amparado pelo Artigo 75, inciso I , da

Lei Federal nº 1 4.1 33, de 2021 .

Data da Assinatura: 31 /05/2021 .

Signatários: Paulo Gomes de Souza e Fábio José

Strieder

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de

Tocantinópolis-TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

11 .266.993/0001 -64, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação

de empresa especial izada de caráter continuado para

captação e gestão de recursos nos âmbitos federais e

estaduais, para atender as necessidades do Fundo

Municipal de Saúde de Tocantinópolis – TO, no valor

total de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 . Declaração de Dispensa em

01 /06/2021 ratificada pela Sra. Maria Vandecy Soares

Ribeiro, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde

de Tocantinópolis-TO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de

Tocantinópolis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

1 4.792.446/0001 -00, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação
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de empresa especial izada de caráter continuado para

captação e gestão de recursos nos âmbitos federais e

estaduais, para atender as necessidades do Fundo

Municipal de Assistência Social de Tocantinópolis – TO,

no valor total de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e

duzentos reais). Fundamento Legal: Artigo 75, inciso I I ,

da Lei Federal nº 1 4.1 33, de 2021 . Declaração de

Dispensa em 01 /06/2021 ratificada pelo Sr. Vanderly

Ferreira Conceição, na qualidade de Secretário

Municipal de Assistência Social de Tocantinópolis-TO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE

TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021

Contratante: Fundo Municipal de Educação de

Tocantinópolis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

30.526.772/0001 -22, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação

de empresa especial izada de caráter continuado para

captação e gestão de recursos nos âmbitos federais e

estaduais, para atender as necessidades do Fundo

Municipal de Educação de Tocantinópolis – TO, no valor

total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Fundamento

Legal: Artigo 75, inciso I I , da Lei Federal nº 1 4.1 33, de

2021 . Declaração de Dispensa em 01 /06/2021 ratificada

pela Sra. Veronica Rufino de Macedo, na qualidade de

Secretária Municipal de Educação de Tocantinópolis-TO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis,

Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

01 .224.71 6/0001 -35, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação

de empresa especial izada para prestação de serviços de

engenharia na elaboração de projeto para implantação

de aterro sanitário no município de Tocantinópolis – TO,

no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso I , da Lei Federal nº

1 4.1 33, de 2021 . Declaração de Dispensa em

31 /05/2021 ratificada pelo Sr. Paulo Gomes de Souza,

na qualidade de Prefeito Municipal de Tocantinópolis-

TO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis,

Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

01 .224.71 6/0001 -35, Contratada: ARARAÚNA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-

ME, CNPJ - 1 5.381 .747/0001 -04; Objeto: Contratação

de empresa especial izada para prestação de serviços de

engenharia na elaboração de projeto de pavimentação

conforme exigências técnicas junto ao Ministério de

Desenvolvimento Regional sob nº de convenio

906757/2020, no valor total de R$ 1 8.000,00 (dezoito mil

reais). Fundamento Legal: Artigo 75, inciso I , da Lei

Federal nº 1 4.1 33, de 2021 . Declaração de Dispensa em

31 /05/2021 ratificada pelo Sr. Paulo Gomes de Souza,

na qualidade de Prefeito Municipal de Tocantinópolis-TO.
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