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LEI COMPLEMENTAR N° 02/2021

TUPIRAMA – TO, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO  
FISCAL PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DA 
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUPIRAMA 
- REFIS 2021 MUNICIPAL, QUE ESPECIFÍCA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, aprovou e Eu, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal e 
Parcelamento de Créditos da Fazenda Pública do Município de Tupirama - 
REFIS 2021 MUNICIPAL, destinado a promover a regularização dos créditos 
do Município de natureza tributária e não tributária, decorrentes de débitos do 
sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, possibilitar a recuperação das empresas 
que atuam no Município, especialmente aquelas referidas no artigo 179 da 
Constituição Federal, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, com exigibilidade 
suspensa ou não, ainda que em fase de cobrança administrativa ou judicial, com 
exigibilidade suspensa ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não 
integralmente, quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, inclusive os 
decorrentes da falta de recolhimento de valores retidos por contribuinte substituto 
ou responsável tributário.

§ 1° Não poderão aderir ao REFIS 2021 Municipal os órgãos da 
Administração Pública Direta e as Autarquias;

 § 2º  A pessoa jurídica que suceder outra será responsável pelos 
tributos devidos pela sucedida, na hipótese dos art. 132 e 133 do Código 
Tributário Nacional, e deverá solicitar convalidação da opção feita pela sucedida. 

§ 3°  Nos casos em que o contribuinte possuir débitos de mais de 
um tributo, ou débito tributário ou não tributário, serão expedidos termos de 
parcelamento próprio para cada espécie de tributo.

 § 4° O ingresso ao REFIS 2021 Municipal implica na totalidade do 
montante dos débitos referentes ao tributo a ser parcelado, relativos ao cadastro 
requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos, que serão incluídos 
no programa mediante confissão e serão consolidados tendo por base a data da 
formalização do pedido de ingresso. 

§ 5° Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se montante do 
débito a somatória do valor principal, inscrito em dívida ativa ou não, seu saldo 
acrescido de multa de mora ou de ofício, juros de mora, atualização monetária, 
honorários advocatícios e demais encargos, e por consolidação considera-se a 
somatória de todos os montantes existentes em mesmo registro de cadastro fiscal. 

§ 6º A totalidade do montante dos débitos referentes ao tributo a 
ser parcelado, de que trata os parágrafos anteriores, poderá ser apurada por 
exercício, cabendo ao contribuinte optar por quais exercícios integrados ao 
REFIS 2021 Municipal.

§ 7° Os débitos relativos a impostos e taxas ainda não lançados 
até a data da formalização da opção, incidentes sobre bens imóveis sem o 
devido registro no Cadastro Imobiliário do Município, que forem confessados 
espontaneamente pelo contribuinte, poderão ser incluídos no REFIS Municipal 
sem acréscimo de juros e multa de mora.

 § 8ºNa hipótese de critérios com exigibilidade suspensa por força 
de liminar em processo judicial, a sua inclusão no REFIS 2021 Municipal 
fica condicionada ao encerramento do feito mediante desistência expressa e 
irrevogável da respectiva ação judicial. 

§ 9° Os contribuintes que aderirem ao REFIS 2021 Municipal, 
além das respectivas assinaturas no termo e pagamentos iniciais, deverão 
obrigatoriamente realizar a atualização cadastral imobiliária e/ou mobiliária, 
apresentar documento hábil, fornecendo todas as cópias, informações e 
documentos solicitados pelo setor competente do Município, independente do 
pagamento da taxa.

 § 10 O termo de parcelamento objeto da presente Lei Complementar 
será considerado como título executivo extrajudicial, para todos os efeitos legais. 

Art. 2° Os débitos a que se refere o art. 1° poderão ser pagos em quota 
única ou parcelados em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e consecutivas, na 
forma e com as condições e vantagens estabelecidas nesta Lei. 

§ 1º O parcelamento previsto neste artigo não implica em novação 
prevista no inciso I do artigo 360 do Código Civil ou moratória dos créditos da 
Fazenda Pública Municipal.

§ 2° Ficam os órgãos gestores autorizados a celebrar convênio com 
instituições bancárias estabelecidas no Município para o recebimento dos créditos 
objeto do REFIS 2021 Municipal.

Art. 3º  A gestão do REFIS 2021 Municipal competirá: 
I - à Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coletoria Municipal 

quanto aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa;
II - à Assessoria Jurídica do Município, quanto aos créditos 

decorrentes de débitos objeto de ação judicial. 

Art. 4° O ingresso ao REFIS 2021 Municipal dar-se-á por opção do 
contribuinte, diretamente ou por representante legal constituído para este fim, e 
será formalizado mediante assinatura do Termo de Adesão e Confissão de Dívida, 
instruído com o comprovante de recolhimento da primeira parcela, observando 
as formas de parcelamento prevista nesta Lei, sendo que o não recolhimento da 
primeira parcela implicará no indeferimento da adesão ao REFIS 2021 Municipal. 

§ 1° As demais parcelas vencerão nos meses subsequentes ao acordo 
de parcelamento e em dia correspondente ao do primeiro pagamento, prorrogando 
o seu vencimento para o próximo dia útil subsequente, nos casos de finais de 
semana, feriados ou dia sem expediente bancário. 

§ 2º  O contribuinte que optar pelo pagamento do débito em quota 
única fica dispensado da assinatura do Termo de Adesão. 

§ 3º  Os modelos de Requerimento e do Termo de Adesão e Confissão 
de Dívida serão definidos conjuntamente pelos órgãos gestores do REFIS 2021 
Municipal. 

§ 4  A data limite para o pagamento em quota única, assim como para 
a formalização do parcelamento, com gozo dos benefícios e vantagens previstos 
nesta Lei Complementar, é até 30 de dezembro de 2021. 

Art. 5º A primeira e as demais parcelas terão o valor mínimo de R$ 
50.00 (cinquenta reais), tanto para pessoa física como pessoa jurídica; 

§ 1° Fica facultada ao contribuinte a opção do valor das parcelas 
superior ao valor mínimo das parcelas. 

§ 2º O valor das parcelas seráatualizado no dia 1º de janeiro de cada 
ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, do respectivo período ou outro índice que vier a substituí-lo.

 § 3º Ao valor de cada parcela poderá ser adicionada uma taxa de 
serviçosdiversos, no valor de R$ 2,00 (dois reais), atualizável na forma do § 3º, 
para cobrir as despesas com a operacionalização do parcelamento. 

§ 4º As parcelas pagas com atraso serão acrescidas de juros de mora 
à razão de 1% (um por cento) ao mês e atualizadas desde o vencimento, pelo 
mesmo índice previsto no § 3º, ou outro índice que vier a substituí-lo, sem 
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prejuízo do disposto no inciso II, do art. 9°, desta Lei. 

Art. 6º Os optantes pelo REFIS 2021 Municipal gozarão dos seguintes 
benefícios: 

I - redução em 100% (cem por cento) dos juros, multa de mora e multa 
por infração, para quem optar por pagamento em quota única; 

II -redução em 90% (noventa por cento) dos juros, multas de mora e 
multa por infração, para quem optar por pagamento em até 04 (quatro) parcelas; 

III – redução em 80% (oitenta por cento) dos juros, multas de mora 
e multa por infração, para quem optar por pagamento em até 06 (seis) parcelas; 

IV -redução de 70% (setenta por cento) dos juros, multas de mora e 
multa por infração, para parcelamento em até 08 (oito) parcelas, e 

V -redução de 60% (sessenta por cento) dos juros, multas de mora e 
multa por infração, para parcelamento em até 10 (dez) vezes.

Parágrafo único. Não pode ser objeto de redução às multas por 
infração decorrentes de fatos que constituam crimes contra a ordem tributária; 
bem como as resultantes de violação à legislação de trânsito, vigilância sanitária 
ou às normas de proteção ao consumidor. 

Art. 7º O pagamento em quota única do IPTU 2021, até a data de 30 
de agosto de 2021, dará ao contribuinte desconto de 50% (cinquenta por cento).

Art. 8º A opção pelo REFIS 2021 Municipal sujeita o contribuinte a: 
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados; 
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas 

nesta Lei Complementar, nos termos do artigo 202,inciso VI do Código Civil; 
III - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem 

como daqueles constituídos ou lançados posteriormente à data da formalização 
do parcelamento; 

IV - desistência expressa e irrevogável de todas e quaisquer 
modalidades de ações judiciais, defesas, impugnações, embargos à execução 
e recurso administrativo ou judicial já interpostos, relativamente aos débitos 
consolidados; 

V- renúncia expressa aos descontos previstos no Código Tributário 
Municipal, 

VI - inclusão da totalidade dos débitos em nome do sujeito passivo. 

Art. 9° O optante pelo REFIS 2021, Municipal será dele excluído, 
mediante ato do órgão gestor, na seguinte hipótese: 

I - inadimplência por 03 (três) meses consecutivos ou 04 (quatro) 
meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente aos débitos abrangidos 
pelo REFIS 2021 Municipal; 

Art. 10º Em qualquer fase do parcelamento, o optante pelo REFIS 
2021 Municipal, poderá antecipar o pagamento da totalidade das parcelas 
vincendas, caso em que serão aplicados sobre o saldo devedor os benefícios e 
vantagens previstos no inciso I do Artigo 6º.

Art. 11º O Poder Executivo baixará o regulamento necessário à 
execução do disposto nessa Lei.

Art. 12º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, aos 
17(dezessete) dias do mês de março do ano de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 257/2021 

TUPIRAMA – TO, 17 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-
FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da 
Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, aprovou e Eu, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação no Município de Tupirama/TO - 

CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei Municipal nº 040, de 27 de fevereiro 
de 2007 e Lei Municipal Complementar nº 072 de 05 de novembro de 2009, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na 
forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de 
acordo com as disposições desta lei.

Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por finalidade proceder ao 
acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a 
aplicação dos recursos do Fundo, com organização e ação independentes e em 
harmonia com os órgãos da Administração Pública Municipal, competindo-lhe:

I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto 
no parágrafo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 
orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam 
a operacionalização do Fundo;

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à 
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos - PEJA;

IV- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 
dos programas de repasses de recursos e termos de compromisso, em âmbito 
nacional, do governo federal em andamento no Município;

V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas 
referidos nos incisos III e IV do “caput” deste artigo, formulando pareceres 
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE;

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do 
Fundo;

VII - atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei.

 Art. 3º- O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e 

externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 
gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da 
internet e/ou publicações locais;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o(a) 
Secretário(a) Municipal de Educação ou servidor equivalente para prestar 
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do 
Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior 
a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo 
para fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços 
custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a 
discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a 
indicação do o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que 
se encontrarem vinculados;

c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos;

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas para verificar, “in loco”, entre outras questões 

pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas 

instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos 

com recursos do Fundo para esse fim.

Art. 4º- A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 
212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação 
da totalidade dos recursos do Fundo, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB.

Art. 5º -  O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder 
Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do Fundo.

Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) 
dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo 
Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Município que, conforme previsto 
pelo TCE, deve ocorrer até 15 de abril de cada exercício.

Art. 6º -  O CACS-FUNDEB será constituído por:
I - membros titulares, na seguinte conformidade:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 

(um) deles da Secretaria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública 

do Município;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas 

do Município;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas básicas públicas do Município;
e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação 

básica pública do Município;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública 
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do Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas;

§ 1º Integrarão ainda o Conselho Municipal do Fundo, quando houver:
g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado 
por seus pares;

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um 

suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no 
Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários,provisórios 
e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 2º Para fins da representação referida na alínea «i» do inciso I do 
«caput» deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as 
seguintes condições:

I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos 
da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Tupirama;
III - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de 

publicação do edital;
IV - desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle 

social dos gastos públicos;
V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-

FUNDEB ou como contratada pela Administração a título oneroso.
§ 3º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso 

da alínea «f» do inciso I do «caput» deste artigo, a representação estudantil 
poderá acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz.

Art. 7º- Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:
I–o(a) Prefeito(a), o(a) Vice-Prefeito(a) e os(as) Secretários(as) 

Municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até 
o terceiro grau;

II - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 
consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle 
interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins desses profissionais, até o terceiro grau;

III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.

Art. 8º - Os membros do CACS -FUNDEB, observados os 
impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte 
conformidade:

I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder 
Executivo;

II - pelo Conselho de Escola, por meio de processo de indicação 
para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes da educação básica e 
das escolas do campo, quando houver, e dos pais ou responsáveis por alunos;

III - pelas respectivas categorias, quando se tratar dos representantes 
de diretores de escola, professores e servidores técnicos administrativos;

IV – pelos dirigentes das entidades, Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal de Educação e sociedade civil organizada. 

Parágrafo único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão com 
antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias que antecedem o término do mandato 
dos conselheiros já designados.

 Art. 9º - Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria 
específica, os integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as 
indicações referidas no artigo 8º desta lei.

Art. 10º - O (A) Presidente e o(a) Vice-Presidente do CACS-FUNDEB, 
serão eleitos(as) por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos 
no seu regimento interno.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente 
e de Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.

Art. 11º -  A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I - não será remunerada;
II - será considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e 
sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de 
professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho;

V - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, 
diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa 
causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) o afastamento involuntário e injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em 
atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos.

Art. 12º - O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, 
nomeados nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB 
exercer as funções acompanhamento e de controle previstas na legislação até 
a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.

Art. 13º - A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do 
Prefeito, o mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, 
vedada a recondução para o próximo mandato.

Art. 14º - As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I - na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a 

frequência mínima bimestral, ou por convocação de seu Presidente;
II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou 

mediante solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes 
do colegiado.

§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a 
maioria simples dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após, com os membros presentes.

§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros 
presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o 
julgamento depender de desempate.

Art. 15º - O sítio na internet e/ou placar local da Prefeitura Municipal 
de Tupirama, contendo informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento do CACS-FUNDEB, terá continuidade com a inclusão:

I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam;

II - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o 
Conselho;

III - das atas de reuniões;
IV - dos relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo Conselho.

 Art. 16º - Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena 
das competências do CACS- FUNDEB, assegurar:

I – infra-estrutura, condições materiais e equipamentos adequados e 
local para realização das reuniões.

Art. 17º - O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser 
atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse 
dos Conselheiros.

Art. 18º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Lei Municipal nº 040 de 27 de fevereiro de 2007 e Lei Municipal 
Complementar nº 072 de 05 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, aos 
17(dezessete) dias do mês de março do ano de 2021. 

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 88/2021

TUPIRAMA - TO, 10 de março DE 2021.
 

“DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO 
DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
ORMANDO BRITO ALVES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
por Lei: 

CONSIDERANDO que o Senhor JOVECI BARBOSA SOUZA está 
temporariamente impedido de fazer parte da Comissão Processante do Processo 
Administrativo nº 010/2021.

 
DECRETA:

Art. 1º -  Com efeitos retroativos a contar de 01 de março de 2021, 
fica alterado o Art. 3° do Decreto Municipal n° 018/2021 de 12 de Janeiro de 
2021, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Para cumprimento do disposto no artigo anterior, resolve 
designar 03 (três) servidores, para fazerem parte da Comissão Processante, sendo 
eles: EDMILSON ALVES DA SILVA, portadora do RG nº. 269.478 SSP TO, 
inscrita no CPF sob o nº 884.959.221-34, JOSÉ LUIS ZENSQUE,  portador do 
RG nº. 16100253 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 053.017.078-76 e CLOVES 
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LEANDRO DA SILVA, portadora do RG nº. 790.014, SSP/DF, inscrita no CPF 
sob o nº 316.208.331-15.”

 Art. 2º Ficam mantidos e ratificados todos os demais artigos do 
Decreto Municipal nº 018/2021. 

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

                                                           
Tupirama - TO, 10 de março de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 90/2021

Tupirama - TO, 11 de março de 2021.

“Dispõe sobre nomeação da Srª. ADRICÉLIA NEVES 
REIS do cargo de Assessora, junto a UBS Doriel Marcelino 
dos Reis e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear a Srª. ADRICÉLIA NEVES REIS, portadora da 
RG nº 1.324.552 SSP/TO e CPF nº 062.919.571-40, para exercer o  cargo de 
ASSESSORA, junto a Unidade Básica de Saúde “Doriel Marcelino dos Reis” 
com efeitos retroativos a contar de 08 de março de 2021 .

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

Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 11 (onze) dias do mês de março de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 91/2021
                                  

Tupirama - TO, 12 de março de 2021.

“Dispõe sobre exoneração da Srª. LUZIETE LIMA 
FIALHO do cargo de Assessora e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE,

Art. 1º - Exonerar a Srª. LUZIETE LIMA FIALHO, portadora da 
RG nº 1.104.410 SSP/TO e CPF nº 050.919.061-85, do cargo de ASSESSORA, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com efeitos 
a contar da presente data.

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

Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 12 (doze) dias do mês de março de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 93/2021,                                 

Tupirama - TO, 15 de março de 2021.

“Dispõe sobre nomeação da Srª. ERINALVA RAMOS DA 
SILVA PINHEIRO, para exercer o cargo deDiretora do 
Setor de Patrimônio, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear a ERINALVA RAMOS DA SILVA PINHEIRO, 
portadora da RG nº 672.193 SSP/TO e CPF nº 979.459.431-87, para em comissão 
para  exercer o cargo de Diretora do Setor de Patrimônio, junto a Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, com efeitos retroativos a contar 
de 11 de março de 2021.

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

Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

        Nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, e suas alterações, 
aplicando-se no que couber, a Lei 8.666/1993. Com suas alterações, o Pregoeiro 
do Fundo Municipal de Educação de Tupirama – TO, torna público, que fará 
realizar no dia 29 de março de 2021, às 09h00, licitação na modalidade Pregão 
Presencial 001/2021, tipo Menor Preço Global, que visa à contratação de serviço 
de Assessoria e Consultoria pedagógica e educacional na elaboração do Plano 
de Ações Articuladas – PAR; Consultoria em operacionalização dos sistemas 
(SIGPC/SIMEC/PAR); Elaboração e implementação de Plano de Carreira da 
Educação; gestão de programas e projetos educacionais; prestações de contas 
dos programas e projetos educacionais, assessoramento em gestão dos Conselhos 
municipais entre outras atividades pertinentes à educação. O edital poderá ser 
solicitado na Prefeitura Municipal, situada a Rua Abraão Aguiar S/N, Praça 
Gercina Ramos, Centro, nos horários de expediente das 07:30 às 13:30 de segunda 
a sexta-feira. No portal da Transparência da Prefeitura no site: https://tupirama.
to.gov.br, ou Sicap/lco. Maiores informações através do fone (63) 3497-1148.

Tupirama - TO, 17 de março de 2021. 

Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro
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