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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA - ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 001/2017,                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica do Município de 
Tocantínia – TO;

RESOLVE:

DESIGNAR, MANOEL SILVINO GOMES NETO, brasileiro, 
casado, profissão Advogado e Servidor Público Estadual, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 675 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 246.749.151-04 e REINAN LOPES DE OLIVEIRA, Brasileiro, 
Casado, Administrador, Portadora do RG 352.222 2ª vai SSP/TO, CPF 
853.617.391-20, residente e domiciliada na Avenida Tocantins, 220, 
Centro Tocantínia – TO, sendo o Secretário Municipal de Finanças sob 
o decreto de nomeação n° 013/2017, desde o dia 02 de janeiro de 2017, 
para constituírem o rol de responsáveis pela movimentação financeira 
das contas de depósitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
CNPJ: 02.070.712/0001-02, mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, 
agência 0862-1 Miracema do Tocantins - TO, pelo período de 02 de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

Para o fiel desempenho da presente designação, confere-se aos 
designados, como titulares não-solidários, os seguintes poderes: 
emitir cheques; abrir contas de depósitos; solicitar saldos, extratos 
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques 
devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar 
cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques; efetuar 
pagamentos e transferências por meio eletrônico; receber ordens de 
pagamento; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro; 
solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; encerrar 
contas de depósito; apresentar documentos, prestar declarações, 
informações, fazer e assinar requerimentos; requerer, receber e assinar o 
que preciso for e praticar finalmente todos os demais atos que se fizerem 
necessários ao completo e fiel desempenho da presente designação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

Manoel Silvino Gomes Neto
CPF: 246.749.151-04

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 002/2017,                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica do 
Município de Tocantínia – TO;

RESOLVE:

DESIGNAR, MARIA ZENITE CARDOSO DE MOURA, 
brasileira, casada, Servidor Pública Municipal, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 2.282.775 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 485.771.541-49 e REINAN LOPES DE OLIVEIRA, Brasileiro, 
Casado, Administrador, Portadora do RG 352.222 2ª vai SSP/TO, CPF 
853.617.391-20, residente e domiciliada na Avenida Tocantins s/n°, 
Centro Tocantínia – TO, sob o decreto de nomeação n° 014/2017, desde o 
dia 02 de janeiro de 2017, como Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde 
de Tocantinia, para constituírem o rol de responsáveis pela movimentação 
financeira das contas de depósitos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE TOCANTÍNIA, CNPJ: 11.382.032/0001-15, mantidas junto ao Banco 
do Brasil S/A, agência 0862-1 Miracema do Tocantins - TO, pelo período 
de 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

Para o fiel desempenho da presente designação, confere-se 
aos designados, como titulares não-solidários, os seguintes poderes: 
emitir cheques; abrir contas de depósitos; solicitar saldos, extratos 
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques 
devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar 
cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques; efetuar 
pagamentos e transferências por meio eletrônico; receber ordens de 
pagamento; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro; 
solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; encerrar 
contas de depósito; apresentar documentos, prestar declarações, 
informações, fazer e assinar requerimentos; requerer, receber e assinar o 
que preciso for e praticar finalmente todos os demais atos que se fizerem 
necessários ao completo e fiel desempenho da presente designação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

Manoel Silvino Gomes Neto
CPF: 246.749.151-04

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 003/2017,                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica do 
Município de Tocantínia – TO;

RESOLVE:

DESIGNAR, RÉGILA BARBOSA DE MELO SILVA, brasileira, 
casada, Assistente Social, portador da Cédula de Identidade RG nº 
616.944 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.807.421-68 
e REINAN LOPES DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Administrador, 
Portadora do RG 352.222 2ª vai SSP/TO, CPF 853.617.391-20, residente 
e domiciliada na Avenida Tocantins s/n°, Centro Tocantínia – TO, sendo 
o Secretário Municipal de Finanças sob o decreto de nomeação n° 
015/2017, desde o dia 02 de janeiro de 2017, para constituírem o rol de 
responsáveis pela movimentação financeira das contas de depósitos da 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOCANTÍNIA, CNPJ: 
13.301.384/0001-24, mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, agência 
0862-1 Miracema do Tocantins - TO, pelo período de 02 de janeiro de 
2017 a 31 de dezembro de 2020.

Para o fiel desempenho da presente designação, confere-se 
aos designados, como titulares não-solidários, os seguintes poderes: 
emitir cheques; abrir contas de depósitos; solicitar saldos, extratos 
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques 
devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar 
cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques; efetuar 
pagamentos e transferências por meio eletrônico; receber ordens de 
pagamento; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro; 
solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; encerrar 
contas de depósito; apresentar documentos, prestar declarações, 
informações, fazer e assinar requerimentos; requerer, receber e assinar o 
que preciso for e praticar finalmente todos os demais atos que se fizerem 
necessários ao completo e fiel desempenho da presente designação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

Manoel Silvino Gomes Neto
CPF: 246.749.151-04

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 004/2017,                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica do 
Município de Tocantínia – TO;

RESOLVE:

DESIGNAR, FABIOLA MARTINS DA SILVA MONTEIRO, 
brasileira, casada, Pedagoga, portador da Cédula de Identidade RG nº 
631.781 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 948.648.701-44 
e REINAN LOPES DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Administrador, 
Portadora do RG 352.222 2ª vai SSP/TO, CPF 853.617.391-20, residente 
e domiciliada na Avenida Tocantins s/n°, Centro Tocantínia – TO, sob 
o decreto de nomeação n° 016/2017, desde o dia 02 de janeiro de 
2017, como Tesoureiro do Fundo Municipal de Educação de Tocantinia, 
para constituírem o rol de responsáveis pela movimentação financeira 
das contas de depósitos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
TOCANTÍNIA, CNPJ: 17.341.668/0001-03, mantidas junto ao Banco do 
Brasil S/A, agência 0862-1 Miracema do Tocantins - TO, pelo período de 
02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

Para o fiel desempenho da presente designação, confere-se 
aos designados, como titulares não-solidários, os seguintes poderes: 
emitir cheques; abrir contas de depósitos; solicitar saldos, extratos 
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques 
devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar 
cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques; efetuar 
pagamentos e transferências por meio eletrônico; receber ordens de 
pagamento; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro; 
solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; encerrar 
contas de depósito; apresentar documentos, prestar declarações, 
informações, fazer e assinar requerimentos; requerer, receber e assinar o 
que preciso for e praticar finalmente todos os demais atos que se fizerem 
necessários ao completo e fiel desempenho da presente designação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

Manoel Silvino Gomes Neto
CPF: 246.749.151-04

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 005/2017,                                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de 
Contrato do Gabinete do Prefeito e respectivo substituto, para o caso de 
impedimento e afastamento legal do titular, do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

 Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantínia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 006/2017                                                       
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Administração e respectivo 
substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, 
do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 007/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Planejamento e respectivo 
substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, 
do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 008/2017,                                                  
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Finanças e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 009/2017,                                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Esporte e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 010/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de 
Contrato da Secretaria Municipal de Juventude e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: ALANNA MUNIK ALVES BUCAR

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 009/2017,                                                     
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Esporte e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: REINAN LOPES DE OLIVEIRA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 010/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de 
Contrato da Secretaria Municipal de Juventude e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: ALANNA MUNIK ALVES BUCAR

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 011/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e 
respectivo substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal 
do titular, do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: FRANCISCO OSORIO RIBEIRO 
NADES

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 012/2017,                                                    
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas e respectivo 
substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, 
do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: EDSON SIKMOWE XERENTE

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

 
              Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 013/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de 
Contrato da Secretaria Municipal de Agricultura e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: JOÃO DE ABREU CALDEIRA 
NETO

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 014/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de 
Contrato da Secretaria Municipal de Educação e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: FABÍOLA MARTINS DA SILVA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 015/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Assistência Social e respectivo 
substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, 
do contrato elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: RÉGILA BARBOSA DE MELO

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

PORTARIA Nº 016/2017,                                                      
DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor 
de Contrato da Secretaria Municipal de Saúde e respectivo substituto, 
para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato 
elencado a seguir:

FISCAL/GESTOR DE CONTRATOS: MARIA ZENITE CARDOSO DE 
MOURA

SUBSTITUTO: ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 
no contrato;
II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 
encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;
III – Determinar providencia de retificação das irregularidades encontradas 
e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de 
Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias 
do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e 
Convênios para as devidas providências;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias dos 
órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, 
as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 
69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor Marco Túlio do Amaral 
Borges – Chefe de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ 
gestor do contrato.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, Estado 
do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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PORTARIA Nº 017/2017. 
DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR 
MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica disposto a cessão do Servidor Público Municipal 
MÁRCIO JOSÉ SOARES PEREIRA, Assistente Administrativo, portador 
do RG nº 199.170 SSP/TO, CPF nº 796.291.051-87, nomeado em 
12/12/2005, através da DECRETO nº 206-A52/2005, para a Secretária 
Municipal de Educação do Município de Tocantínia/TO, com ônus para 
o órgão de destino;

Art. 2º - A cessão será pelo prazo de doze (doze) meses e 
poderá ser extinta a qualquer tempo por conveniência ou necessidade 
do Interesse Público; 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017. 

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Portaria n°018/2017
06 de março de 2017.

“Designa Servidores a exercerem função e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNINCIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado Do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais.

Considerando a necessidade do Serviço de Inspeção Municipal 
– SIM 

RESOLVE:
 
Art. 1° - Instituir a equipe do Serviço de Inspeção Municipal – 

SIM, constituída pelos seguintes membros:

•	 Coordenador e agente de inspeção – Suiane 
Alves Sardinha

•	 Agente de Inspeção – José Arimatéia 
Cavalcante Silva

•	 Inspetor – Severino José de Paulo Neto
•	 Agente administrativo – Hércules Rodrigo 

Pereira Carvalho Dias

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação 
no placar oficial desta Prefeitura Municipal, revogadas as disposições 
em contrário.

Registre-se Publique-se Cumpra-se.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÍA, ESTADO 

DO TOCANTINS, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 019/2017
13 de março de 2017.

CONCEDE LICENÇA PARTICULAR PARA SERVIDOR 
MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e pela 
Constituição Federal:

RESOLVE:

Conceder Licença Particular de 01 (um) ano, à servidora 
ELIZETE VIEIRA LOPES OLIVEIRA, matrícula 302743, lotada na 
Secretária Municipal de Educação, conforme o disposto no Art. 96 e 
seguintes, da Lei Municipal Nº 035/97, a contar da data de 13 de março 
2017 a 13 de março de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Em 13 de março de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 078/2017                                        
DE 01 DE MARÇO DE 2017

“NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JOÃO MARCOS CORSINO 
CALDEIRA, Cédula de Identidade RG nº 1.113.722 SSP/TO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 041.429.541-21, para exercer em comissão o cargo de 
Assessor de Finanças Junto a Secretaria de Administração e Finanças.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 01 de março de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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Decreto nº 0079/2017                                        
29 de março de 2017.

“Nomeia conselheiro responsável pelo recebimento 
e conferencia dos equipamentos oriundos da 
Secretaria do Desenvolvimento Humano para o 
Conselho Tutelar de Tocantínia.”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, 
Senhor  Manoel Silvino Gomes Neto, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
          

Art. 1º - Fica nomeada a Conselheira SELMA BRITO DE 
SOUSA FERREIRA como responsável pelo recebimento e conferencia 
dos equipamentos do Programa “Equipamentos para os Conselhos 
Tutelares” oriundo da Secretaria do Desenvolvimento Humano, para o 
Conselho Tutelar de Tocantínia.  

                                      
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.

                                      
Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 29 dias do mês 

de março de 2017.

   Manoel Silvino Gomes Neto
        Prefeito Municipal

 
Decreto nº 080/2017

28 de março de 2017.

“Dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros 
Membros titulares e suplentes do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS”.
                 

                  
O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, 

Senhor Manoel Silvino Gomes Neto, no uso de suas atribuições legais.

                   
DECRETA:

               
Art. 1º - Ficam nomeados por meio deste Decreto, os membros 

Conselheiros titulares e respectivos suplentes, para compor o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDRS de Tocantínia, os 
seguintes representantes:

COMPOSIÇÃO:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

01. Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Tatiane Alves Gomes 
Suplente: Rosenir Aparecida Ferreira Braga

02. Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Paulo Barbosa dos Santos
Suplente: Raimundo Pereira dos Santos

03. Secretaria Municipal de Educação
Titular: Antônio Luiz Campos 
Suplente: Jurivânia Pereira de Souza 

04. Secretaria Municipal de Agricultura 
Titular: Carmelita Gomes dos Santos
Suplente: José ‘ Arimeteia Cavalcante Silva

05. Secretaria Municipal de Administração e Obras
Titular: Luiz Carlos Alves Oliveira
Suplente: Sara Cristina Rodrigues Borges 

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

01. Associação dos Moradores da Vila Planalto e Setor Aeroporto 
Titular: Orcílio Sousa Gomes de Amorim 
Suplente: Carlito Macedo da Silva

02. Associação do Assentamento Agua Fria l
Titular: Pedro Nunes Cardoso
Suplente: Dalmeri Pereira Soares

03. Associação dos criadores de abelhas de Tocantínia
Titular: Celia Maria de Assis
Suplente: Ernandes Alves Rocha

04. Associação Comercial e Industrial de Tocantínia 
Titular: Luzimar de Sousa Araújo
Suplente: Horsanete Duarte da Silva

05. Associação de pequenos produtores de Tocantínia
Titular: Raimundo Martins dos Reis
Suplente: Francisco Alencar Machado 

         
2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.

            
Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 28 dias do mês 

de março de 2012.

 Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

                                                                                
                                                                               

DECRETO N.º 081/2017                                        
DE 03 DE ABRIL DE 2017

“NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. ELISABETE DA SILVA XERENTE, 
Cédula de Identidade RG nº 381.807 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 882.649.391-04, para exercer em comissão o cargo de Orientadora 
Social junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Tocantínia.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 03 de abril de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 082/2017                                        
DE 03 DE ABRIL DE 2017

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. KEILA TAVARES SILVA, Cédula 
de Identidade RG nº 898.188 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
040.383.931-94, para exercer em comissão o cargo de Secretária 
Executiva de Assistência Social.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 03 de abril de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 083/2017                                        
DE 03 DE ABRIL DE 2017

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica designada a Sra. ELISANGELA GONÇALVS 
DOS SANTOS, Cédula de Identidade RG nº 444.732SSP/TO, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 876.532731-49, Assistente Administrativo, para o 
Departamento de Licitação - CPL, com função de gratificação FG-6.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 03 de abril de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 079/2017                                        
DE 03 DE ABRIL DE 2017.

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. RAFAEL RODRIGUES 
NASCIMENTO, Cédula de Identidade RG nº 433.629 2ª via SSP/TO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 000.442.121-35, para exercer em comissão 
o cargo de Secretário Executivo de Meio Ambiente.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 03 de abril de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 080/2017                                        
DE 03 DE ABRIL DE 2017

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. VANESSA SIDI XERENTE, 
Cédula de Identidade RG nº 897.850 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 025.764.271-46, para exercer em comissão o cargo de Secretária 
Executiva de Desenvolvimento dos Povos Indígenas.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 03 de abril de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 085/2017,                                           
DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Declara ponto facultativo nas datas que Especifica e 
dá outras Providências”.

O Prefeito Municipal de Tocantinia - TO, no uso de suas 
atribuições legais, sobretudo a Lei Orgânica e Regimento Interno do 
Município de Tocantinia – TO;

D E C R E T A:

Art. 1º É facultativo o ponto no dia 13 de abril de 2017, 
nas repartições públicas da administração direta e indireta do Poder 
Executivo, conglomerando as Secretaria de Saúde, Educação e 
Assistência Social, em virtude do feriado de Semana Santa e retornando 
os trabalhos na segunda-feira dia 17.04.2017.

Art. 2º - O disposto no caput do art.1º deste Decreto não se 
aplica aos serviços de limpeza pública.

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantinia, Estado do Tocantins, 
aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete (10.04.2017).

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 087/2017,                                           
DE 17 DE ABRIL DE 2017.

“Declara ponto facultativo nas datas que Especifica 
e dá outras Providências”.

O Prefeito Municipal de Tocantinia - TO, no uso de suas 
atribuições legais, sobretudo a Lei Orgânica e Regimento Interno do 
Município de Tocantinia – TO;

D E C R E T A:

Art. 1º É facultativo o ponto no dia 20 de abril de 2017, nas 
repartições públicas da administração direta e indireta do Poder Executivo, 
conglomerando as Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, 
em virtude do feriado municipal Lei nº 519/2017, promulgou o Dia do 
Índio dia 19.04.2017 e feriado nacional de Tiradentes no dia 21.04.2017 
e retornando os trabalhos na segunda-feira dia 24.04.2017.

Art. 2º - O disposto no caput do art.1º deste Decreto não se 
aplica aos serviços de limpeza pública.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantinia, Estado do Tocantins, 
aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezessete 

(17.04.2017).

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO N° ___/2017                                     
Tocantínia-TO, 17 de abril de 2017.

                                                           “Nomeia os membros 
do Conselho de Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e    
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB”.

O Senhor MANOEL SILVINO GOMES NETO, Prefeito Municipal de 
Tocantínia, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1°  -  Ficam nomeados por meio deste Decreto, os 
membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Municipal 
de Acompanhamento  e Controle Social do Fundo e Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB , do município de 
Tocantínia, para o biênio 2017/2019 a seguir: 

1. Representante do Poder Executivo Municipal:
- Titular: REINAN LOPES OLIVEIRA
- Suplente: KEILIANE BORGES LIMA
2. Representante Secretaria Municipal de Educação:
- Titular: JURIVÂNIA PEREIRA DE SOUSA
- Suplente: ANTÔNIO LUIZ CAMPOS
3. Representante de Diretores da Educação Básica Publica:
- Titular: JUCILENE MARTINS LOUZEIRA
-  Suplente: NILTON NONATO DA COSTA GOMES

4. Representante dos Estudantes da Educação Básica 
Pública, sendo 1 (um) indicado pela entidade de 
estudante secundarista:

- Titular: WILLIAN COELHO BARBOSA
-     Suplente: MATEUS BARBOSA MASCARENHAS 
-  Titular: FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO
- Suplente: JUCIVANIA FERREIRA MILHOMES
5. Representante de Pais de Alunos da Educação Básica 

Pública:
- Titular: ROZILENE MARTINS LOUZEIRA
- Suplente NOEME PEREIRA DA SILVA
-  Titular: ANA PAULA BORGES LIMA
- Suplente: GERALDO PARLANDIM DE SOUSA PASSOS
6. Representante dos Professores da Educação Básica 

Publica:
- Titular: MARIA DO SOCORRO BARBOSA TAVARES
- Suplente: CLORIENE FONSECA COELHO
7. Representante dos Servidores Técnico- Administrativos 

das Escolas Básicas Publica:
- Titular: MAGUIANIA FERREIRA XAVIER SANTOS
- Suplente: FRANCISCA MARIA GONÇALVES NUNES 
MENDES
8 – Representante do Conselho Tutelar:
- Titular: SELMA BRITO DE SOUZA FERREIRA
- Suplente: ROMÁRIO SROWASDE XERENTE

Art. 2° -  Os membros acima nomeados têm mandato de (02) 
dois anos consecutivos.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

  
Gabinete do Senhor Prefeito Municipal de Tocantínia, -TO, aos 17 dias 

do mês  de abril de 2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 089/2017
17 DE ABRIL DE 2017.

INSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO DO PCR PLANO 
DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, CONFORME 
INSTRUÇÕES DA SASE/MEC, BEM COMO 
PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E REQUISITOS 
PARA EFEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 
(HORIZONTAL E VERTICAL) DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE TOCANTINIA 
– TO ”.

MANOEL SILVINO GOMES NETO, Prefeito Municipal de Tocantínia, 
Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por lei, de conformidade com a lei n° 374/2010 que criou o 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), dos Profissionais 
do Magistério da Educação do Município de Tocantínia – TO,

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir e nomear os servidores a seguir arrolados 
para, sob a presidência da  primeira, representante do Poder Executivo, 
constituir a Comissão do Plano de Carreira e Remuneração (PCR), 
com a finalidade de auxiliar a Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura de Tocantínia TO, na Reelaboração do Plano de Carreira 
e Remuneração para os Profissionais do Magistério da Educação 
Municipal, proporcionando condições necessárias para manter (consultar, 
incluir, alterar, excluir) informações, clausulas e demais questões que 
se fizerem necessárias para adequação à exigências das leis em vigor 
que tratam o tema.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
FABÍOLA MARTINS DA SILVA MONTEIRO   - Secretária Municipal da 
Educação e Cultura.
REINAN LOPES DE OLIVEIRA                      - Secretário Municipal de 
Finanças
SILVIO INÁCIO MOREIRA                               - Assessor SEMEC
MARCUS DOS SANTOS VIEIRA      - Assessor Jurídico
JURIVÂNIA PEREIRA DE SOUSA                     - Coord. Técnica da SEMEC

 
Art. 2° - Determinar que a referida Comissão, nos moldes 

dos requisitos prescritos em Lei, sob pena de responsabilidade, terá as 
seguintes atribuições:

I Avaliar os títulos apresentados nos requerimentos de 
progressão ou de promoção dos servidores;

II  Analisar e validar os Formulários, bem como os documentos 
comprobatórios para Progressão por Titulação e para Promoção;

III Avaliar a pertinência das titulações formais, quanto à 
aplicabilidade ao cargo e função do servidor, considerando que o curso 
apresentado deve ser ou esta em consonância ao desenvolvimento das 
tarefas da função ocupada e;

IV – Recomendar ao órgão competente o deferimento 
ou indeferimento do requerimento, após análise da documentação 
apresentada, devidamente embasada na legislação e normativas 
vigentes;

V Acompanhar e avaliar, periodicamente, a implantação do 
plano de carreira;

VI  Propor ações para o aperfeiçoamento do plano de carreira 
ou para adequá-lo à dinâmica própria da Secretaria Municipal da 
Educação.

§1° - A participação de servidores na Comissão Paritária de Carreira 
é considerada como um serviço público relevante, não ensejando 
remuneração de qualquer natureza, sem prejuízo do exercício da função. 

Art. 3° - Os membros que compõem a Comissão do PCR  Plano 
de Carreira e Remuneração, conforme instruções da SASE/MEC, bem 
como para avaliação de títulos e requisitos para efeito de progressão 
funcional (horizontal e vertical) dos  profissionais do magistério do 
município de Tocantínia TO terão um mandato de 02 (dois) anos, cuja 
recondução poderá ocorrer em 50% dos membros.

Art. 4° - Este Decreto revoga o DECRETO/GPMT/N°004/2013 
de 19 de março de 2013 bem como a PORTARIAN°002-A/2015 de 20 
de março de 2015.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA - TO, aos 
17 dias do mês de Abril de 2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 090/2017                                        
DE 02 DE MAIO DE 2017

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ADÃO WDEREHU XERENTE, 
Cédula de Identidade RG nº 632.162 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF/
MF sob o nº 724.407.401-87, para exercer em comissão o cargo de 
Assessor de Desenvolvimento dos Povos Indígenas.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 02 de maio de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 091/2017                                        
DE 02 DE MAIO DE 2017

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ANTONIO SOARES LIMA, 
Cédula de Identidade RG nº 254118 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 195.248.541-04, para exercer em comissão o cargo de Secretário 
Executivo Agricultura e Desenvolvimento Rural.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 02 de maio de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº092/2017
10 DE MAIO DE 2017.

“Exonera a pedido a Servidora e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e art. 37 da Constituição Federal, 

  

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a Sra. IONES GAMA RIOS, do 
cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 10 dia do mês 
de maio de 2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 094/2017
11 DE MAIO DE 2017.

“Exonera o Servidor e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e art. 37 da Constituição Federal.

  

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. CASSÍO LOPES REIS, do cargo Diretor 
do Setor Imobiliário e, função de gratificação FG-6.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, aos 11 dias do mês 
de maio de 2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº096/2017
26 DE MAIO DE 2017.
REGULAMENTA A COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO 
DE TOCANTÍNIA-TO.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com a Lei Complementar nº 006/2010, que institui 
o Código de Postura do Município de Tocantínia – TO, decreta:

CAPITULO I

DA DISPOSIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO 
LIXO E PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO.

Art. 1º Coleta de Lixo, para efeitos desta Lei, é o recolhimento 
de lixo domiciliar e comercial, executado de pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente ou empresa terceirizada contratada para realização 
de tal serviço;

Art. 2º Os proprietários deverão providenciar, por meios 
próprios, os recipientes necessários ao acondicionamento do lixo;

Art. 3° A coleta, transporte e destinação final do lixo coletado 
são de exclusiva competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
que poderá adjudicar os serviços a terceiros, gratuita ou onerosamente;

Art. 4° A coleta, transporte, destino e disposição final do 
lixo que não seja de origem domiciliar ou comercial, são de exclusiva 
responsabilidade de seus proprietários;
§1º É proibido dispor, de qualquer forma, o lixo industrial, hospitalar, 
restos de material de construção e demolição, restos de forragens, 
galhos, pneus, lâmpadas fluorescentes e lixo tóxico em logradouro 
público ou terreno baldio;

§2º Em caso de descumprimento, multa de um a trinta vezes o valor da 
UF – Unidade Fiscal de Tocantínia, nos termos do código de Postura 
do Município.
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Art. 5º O lixo residencial deverá ser disposto no logradouro 
público, junto ao alinhamento de cada imóvel ou em local determinado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não podendo anteceder a 
colocação de no máximo, doze (12) horas do horário de recolhimento 
dos resíduos.

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento multa de um a trinta vezes 
o valor da UF – Unidade Fiscal de Tocantínia.

DOS ITINERÁRIOS E HORÁRIOS DA COLETA DE LIXO

Art. 6º Os dias e horários, para coleta de Lixo obedecerão às 
disposições deste Decreto, conforme tabela I;

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 7º A fiscalização do disposto neste Decreto será efetuada 
por Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

DOS PROCEDIMENTOS, DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 8º O descumprimento dos dispositivos do presente Decreto 
por parte dos munícipes caracterizará sem prejuízo das outras sanções, 
as seguintes penalidades:

I - Notificação
II – Multa

§1º O infrator será previamente advertido, sendo intimado a solucionar 
a infração no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§2º Nos casos em que o infrator não atender aos termos da notificação 
de advertência, será aplicada multa de um a trinta vezes o valor da UF – 
Unidade Fiscal de Tocantínia ou o equivalente que venha a substituí-la, 
de acordo com o Setor de Fiscalização Ambiental da Prefeitura Municipal 
de Tocantínia, conforme a gravidade da infringência.

§3º Na imposição da multa e para graduá-la, considera-se:

I – a maior ou menor gravidade de infração;
II – as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III – os antecedentes do infrator, com relação às disposições desta Lei.

§4º O infrator deverá recolher aos cofres do Município o valor 
correspondente à multa dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da data de sua aplicação.

§5º O comprovante de recolhimento da multa deverá ser apresentado 
ao Órgão expedidor nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes a sua 
quitação, ou no primeiro dia útil subsequente, sob pena de sua inscrição 
em dívida ativa.

§6º No caso de reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

§7º É reincidente especifico aquele que violar preceito deste Decreto, 
por cuja infração já tiver sido autuado e punido.

Art. 9 Os recursos arrecadados com multas previstas neste 
Decreto serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 10 Na hipótese de o infrator estar em lugar incerto e não 
sabido, a notificação se fará por Edital, com prazo de 10 (dez) dias, a 
partir de sua publicação, para cumprimento da obrigação.

DOS RECURSOS
Art. 11 Da multa imposta cabe recurso à Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, na qual fica subordinado, a ser interposto no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do auto de infração.

Art. 12 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá decidir 
sobre o recurso no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data 
da sua interposição.

Art. 13 Findo o prazo de recurso e não tendo sido recolhido 
o valor da multa imposta, será inscrito o débito em dívida ativa e 
encaminhado à cobrança judicial ou, a critério da autoridade competente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá 
reformular, sempre que necessário, as suas normas internas referentes 
aos serviços de coleta, transporte e disposição final do lixo público 
domiciliar e especial.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia, em 29 de junho de 
2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO

ANEXO
TABELA I: DO ITINERÁRIO E HORÁRIOS DE COLETA DO LIXO

Data/ Dias da 
Semana Horário Local

20 a 21 A partir das 07h:00min Vila Jacó

23 a 24 A partir das 07h:00min Centro

25 a 26 A partir das 07h:00min Vila Planalto

Decreto nº 097/2017
01 de junho de 2017.
EXONERA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e art. 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a partir desta data, a Sra. MARIA ZENITE 
CADOSO DE MOURA, inscrita no CPF sob o nº 485.771.541-49, 
ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde deste Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia, TO, em 01 de junho de 
2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº098/2017
01 DE JUNHO DE 2017.

“Exonera a pedido a Servidora e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e art. 37 da Constituição Federal, 

  

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a Sra. ANA RAQUEL RODRIGUES, 
do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 01 dia do mês 
de junho de 2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

Decreto nº 099/2017
01 de junho de 2017.
EXONERA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e art. 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a partir desta data, a Sra. MARIA ZENITE 
CADOSO DE MOURA, inscrita no CPF sob o nº 485.771.541-49, 
ocupante do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde deste 
Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia, TO, em 01 de junho de 
2017.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 100/2017                                        
DE 01 DE JUNHO DE 2017.

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. EVANIR RODRIGUES DA SILVA 
SANTOS, Cédula de Identidade RG nº 5093628 SSP/PA 2ª via, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 871.738.322.68, para exercer em comissão o cargo 
Secretária de Saúde do município de Tocantínia.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 01 de junho de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 101/2017                                        
DE 01 DE JUNHO DE 2017.

“NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. EVANIR RODRIGUES DA SILVA 
SANTOS, Cédula de Identidade RG nº 5093628 SSP/PA 2ª via, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 871.738.322.68, para exercer em comissão o cargo 
de Gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Tocantínia, 
sem ônus.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 01 de junho de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 102/2017                                        
01 DE JUNHO DE 2017.

NOMEIA FUNCIONÁRIO EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, sobretudo a Lei Orgânica 
do Município de Tocantínia – TO;

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. MARIA ZENITE CARDOSO DE 
MOURA, Cédula de Identidade RG nº 2.282.775 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 485.771.541-49, para exercer em comissão o cargo 
de Chefe de Gabinete do Prefeito do município de Tocantínia.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia - TO, ao 01 de junho de 
2017.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal


