
ÍNDICE

Assessoria Jurídica do Município ......................................................................................................................................... 3
Gabinete do Prefeito ............................................................................................................................................................ 5
Secretaria Municipal de Administração e Finanças ............................................................................................................. 6
Secretaria Municipal de Educação e Juventude .................................................................................................................. 6
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo ................................................................................................ 7

JORNAL OFICIAL
Paraíso do Tocantins

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 • ANO I | N° 219

paraisodotocantins.diarioeletronico.org Assinado Digitalmente



APRESENTAÇÃO

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Celso Soares Rêgo Morais.

Secretária de Administração e Finanças: Ingrid Lima Rebelo

Av. Transbrasiliana, 335 - Centro, Paraíso do Tocantins - TO
CEP 77.600-000

(63)3602-2780

JORNAL OFICIAL
Paraíso do Tocantins

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 • ANO I | N° 219

paraisodotocantins.diarioeletronico.org Assinado Digitalmente



ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 704/2021 - DESAPROPRIAÇÃO

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SI-
TUADO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS/
TO.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso
II, da Constituição do Estado, e com fulcro nos artigo 67,
inciso XII e alínea “d” e de acordo com o que lhe facul-
ta a alínea “i” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29
de janeiro de 1999

CONSIDERANDO a necessidade do município em com-
portar e instalar a sede da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Juventude, bem como promover o correto funcio-
namento de seus projetos, ações, programas e demais ór-
gãos auxiliares, notadamente os conselhos municipais;

CONSIDERANDO que a área expropriada com suas edi-
ficações, objeto do presente, revela-se indispensável e o
imóvel possui características que o diferenciam das demais
edificações existentes nesta cidade e o tornam único para
a finalidade pretendida;

CONSIDERANDO que á área desapropriada com suas edi-
ficações será de grande utilidade para esta municipalidade,
pois permitirá a a reunião em um único espaço os serviços
educacionais, inquestionavelmente de relevante alcance
coletivo e social;

CONSIDERANDO que o fundamento axial da desapropria-
ção é a supremacia do interesse público sobre o interesse
individual.

D E C R E T A :
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para os fins de
desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar medi-
ante acordo ou judicialmente, o imóvel denominado deno-
minado: 01 (uma) área de terreno urbano constituído pelo
lotes 01,02,03 (hum, dois e três) da quadra n.º 33 (trinta e
três), do Loteamento Setor Paraíso Setor Leste, Rua L-2,
situado na cidade de Paraíso do Tocantins, com área total
de 2.257,50 ( dois mil duzentos e cinquenta e sete metros

quadrados e cinquenta centímetros), sendo o Lote n.º 01,
com área de 628,00m² (seiscentos e vinte metros quadra-
dos) com os seguintes limites e confrontações: 30,00m de
frente para a Rua L-2; 46,00m pelo lado direito confrontan-
do com o lote n.º 17; 46,00m do lado esquerdo confrontan-
do com o Lote n.º 02; Lote nº 02 com área de 709,50m²
(setecentos e nove metros quadrados e cinquenta cen-
tímetros quadrado), com os seguintes limites e confronta-
ções:35,00m de frente para a Rua L-02; 38,00m pelo lado
direito confrontando com o Lote n.º 01; 46,00m pelo lado
esquerdo confrontando com o Lote n.º 03 e Lote n.º 03,
com área de 920,00m² (novecentos e vinte metros qua-
drados), com os seguintes limites e confrontações: 20,00m
de frente para a Rua L-02; 46,00m pelo lado direito con-
frontando com o Lote n.º 02; 46,00m pelo lado esquerdo
confrontando com o n.º04; 20,00m de fundo, confrontando
com os Lotes nº 06 e 07.

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é
declarada de natureza urgente para efeito de imissão provi-
sória de posse em processo de desapropriação, desde logo
autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941.

Art. 3º O objetivo da desapropriação destina- se a permitir
à Municipalidade promover a instalação da sede da Secre-
taria Municipal de Educação e Juventude, bem como pro-
mover o correto funcionamento de seus projetos, ações,
programas e demais órgãos auxiliares, notadamente os
conselhos municipais.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto cor-
rerão à conta de dotação orçamentária prevista no orça-
mento do Município, consignadas sob o nº
12.365.0008.2017.4.4.90.61 – FICHA 1217 – FONTE
003030365 e 12.122.0010.2033.4.490.61 – FICHA 1218 -
FONTE 002000000.

Art. 5º Fica, ainda, a Procuradoria Geral do Município auto-
rizado a promover os atos administrativos ou judiciais, pela
via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem de direi-
to, nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da
Constituição Federal, em caráter de urgência, necessário a
efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º, inclusive,
devendo proceder com a liquidação e o pagamento da in-
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denização, utilizando para tanto, os recursos próprios alo-
cados.

Parágrafo Primeiro – Do mesmo modo, fica Procurador
Geral do Município autorizado a promover os atos adminis-
trativos perante o Cartório de Registro de Imóveis de Pa-
raíso do Tocantins, afim de promover a lavratura da cabível
escritura pública de desapropriação amigável.

Parágrafo Segundo - O valor total da indenização será de
R$ 3.770.000,00 (três milhões, setecentos e setenta mil re-
ais),, a ser pago ao expropriado, utilizando, para tanto, os
recursos próprios previstos no orçamento vigente.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Paraíso do Tocantins, aos quin-
ze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e
vinte e um (2021).

Celso Soares Rêgo Morais

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 705/2021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Estabelece critérios para calcular o justo valor pela
aquisição de imóvel público municipal pelo beneficiá-
rio da Regularização Fundiária classificado como de In-
teresse Específico (Reurb-E), conforme a exigência do
art. 16 da Lei Federal nº 13.465/2017, e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, bem
assim:

CONSIDERANDO o direito fundamental à moradia, previs-
to no art. 6º, da Constituição Federal, bem como o disposto
na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

CONSIDERANDO a autonomia municipal como ente fede-
rado, respaldada na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho
de 2017;

CONSIDERANDO as irregularidades históricas de ocupa-
ção de expansão urbana do Município, que comprometem
os padrões de desenvolvimento urbano e trazem insegu-

rança jurídica às famílias moradoras dessas áreas, impos-
sibilitadas de promoverem a titulação de suas posses;

CONSIDERANDO que os parcelamentos implantados no
Município em função do quadro de irregularidade apresen-
tam diversas desconformidades com elementos que dificul-
tam sua formalização legal nas diretrizes convencionais;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.465, de 11 de
julho de 2017 dispõe sobre o desenvolvimento urbano onde
as Regularizações Fundiárias de Interesse Social e de In-
teresse Específico assumem papel de destaque estabe-
lecendo fatores de excepcionalidade para a regularização
desses núcleos informais urbanos;

CONSIDERANDO que as ações de regularização fundiá-
ria, entendida de forma ampla, buscam transformar grada-
tivamente por meio de cronogramas de obras, a realidade
de nosso Município;

CONSIDERANDO que a existência de irregularidades im-
plica em condição de insegurança permanente, e que, além
de um direito social, a moradia regular é condição para
a concretização integral de outros direitos constitucionais,
em especial, o patrimônio cultural relativo ao modo de vida
da população;

CONSIDERANDO que o imóvel já pertence ao regularizan-
do, e que este procedimento visa tão somente outorgar-lhe
a propriedade, não implicando em qualquer venda de bens.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece parâmetros para aferir o
justo valor pela aquisição da propriedade de área pública
municipal, para os beneficiários da regularização fundiária
classificados como de Interesse Específico, em razão do
disposto nos Decretos Municipais n. os 607/2021 e nº 663/
2021, que fixa como critério renda superior a 5 (cinco) sa-
lários mínimos, art. 16 da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 2º A regularização fundiária de núcleos urbanos in-
formais constituídos por unidades imobiliárias residenciais
(com renda superior ao quíntuplo salário mínimo) e não re-
sidenciais poderá ser feita por meio da Reurb-E, conforme
os Decretos Municipais n. os 607/2021 e nº 663/2021.

Parágrafo único. Consideram-se unidades imobiliárias não
residenciais aquelas unidades comerciais, industriais, mis-
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tas, dentre outras, desde que atendam os objetivos da
Reurb.

Art. 3º Na REURB-E promovida sobre bem público, haven-
do solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo
particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor
da unidade imobiliária regularizada.

§ 1º. Considera-se justo valor da unidade imobiliária regu-
larizada:

I - 0,5 (meio por cento) do valor venal do imóvel com avali-
ação fixada em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II - 1,0% (um por cento) do valor venal do imóvel com ava-
liação fixada entre R$ 50.000,0 (cinquenta mil reais e um
centavo) e R$ 100,000,00 (cem mil reais);

III - 1,5 % (um e meio por cento) do valor venal do imóvel
com avaliação fixada entre R$ 100.000,01 (cem mil reais e
um centavo) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

IV - 2,0 % (dois por cento) do valor venal do imóvel com
avaliação fixada entre R$ 150.000,01 (cento e cinquenta
mil reais e um centavo) e R$ 2000.000,00 (duzentos mil re-
ais).

V - 2,5 (dois e meio por cento) do valor venal do imóvel com
avaliação fixada entre R$ 200.000,01 (duzentos mil reais e
um centavo) e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil re-
ais);

VI - 3,0 (três por cento) do valor venal do imóvel com avali-
ação fixada acima de R$ 250.000,01 (duzentos e cinquenta
mil reais e um centavo).

Art. 4º. Os ocupantes com renda de até 10 (dez) salários
mínimos, a aquisição poderá ser realizada em até 60 (ses-
senta) parcelas mensais e consecutivas, anualmente atua-
lizadas, sem incidência de juros, mediante sinal de, no mí-
nimo, 5% (cinco por cento) do valor da avaliação, e com
parcela mensal não inferior a 30% (trinta por cento) do va-
lor do salário-mínimo vigente; e

Art. 5º. Para ocupantes com renda acima de 10 (dez)
salários-mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista
ou em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas,
anualmente atualizadas, sem incidência de juros, mediante
um sinal de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da

avaliação, e com parcela mensal não inferior a 30% (trinta
por cento) do valor do salário-mínimo vigente.

Art. 6º. No pagamento previsto no art. 3º, incisos I e II do §
1º não será considerado o valor das acessões e benfeitori-
as do ocupante e a valorização decorrente da implantação
dessas acessões e benfeitorias.

Art. 7º. O beneficiário ficará dispensado do pagamento pre-
visto no parágrafo 3º deste artigo, se comprovar que a aqui-
sição do imóvel ocorreu por meio de doação ou comprove
o efetivo pagamento realizado integralmente à época, caso
a aquisição tenha ocorrido por outra forma.

Art. 8º. As áreas de propriedade do poder público registra-
das no Cartório de Registro de Imóveis, que sejam objeto
de ação judicial versando sobre a sua titularidade, poderão
ser objeto da REURB, desde que celebrado acordo judicial
ou extrajudicial, na forma da Lei Federal nº 13.465/2017 e
homologado pelo juiz.

Art.9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do Tocantins,
aos quinze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano de
dois mil e vinte e um (2021).

Celso Soares Rêgo Morais

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 056/2021

“Designa servidora como fiscal de contrato e dá outras pro-
vidências”.

A Senhora SIMONE LUSTOSA SANTOS SOARES – GA-
BINETE DO PREFEITO, DE PARAÍSO DO TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições le-
gais e conforme o disposto no art. 44, parágrafo único, inci-
so II da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Tocantins,

Resolve:

Art. 1°- Designar a servidora GIOVANNA SANTOS SOU-
SA, lotada na Secretaria de Administração e Finanças, pa-
ra exercer o cargo de ATESTADOR e FISCAL referente ao
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PROCESSO nº 1535/2021, referente a contratação de em-
presa especializada em serviços de fornecimento de pas-
sagens aéreas em âmbito nacional, para atender as ne-
cessidades do Gabinete do Prefeito, em favor de PARAI-
SO AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTE, inscrito no
CNPJ n° 07.246.544/0001-87, no valor estimado de R$:
31.845,00 (trinta e um mil e oitocentos e quarenta e cinco
reais).

Art. 2° - Designar na ausência da Fiscal Titular o servidor
GUILHERME EUZÉBIO BATISTA, matrícula nº 5938, co-
mo Fiscal Suplente.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação revogada as disposições em contrário.

Paraíso do Tocantins/TO, aos 24 dias do mês de novembro
de 2021.

SIMONE LUSTOSA SANTOS SOARES

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/
2020/SADFI

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATADA: GOODPRINT DISTRIBUIDORA E LOCA-
ÇÕES LTDA-ME

CNPJ Nº 06.143.261/0001-47

OBJETO: O presente 2º Termo Aditivo tem como objeto a
prorrogação da vigência do Contrato nº 013/2020/SAD-
FI, assinado a 15 de setembro de 2020, por mais 12 (do-
ze) meses, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e previsão na Cláusu-
la Quinta do Contrato original para que a CONTRATADA
possa dar continuidade na execução dos serviços de natu-
reza contínua de locação de máquinas, conforme especi-
ficações contidas no contrato original, conforme justificati-
va e Solicitação de Aditivo de Contrato pela CONTRATAN-
TE e autorização concedida pelas autoridades competen-
tes, anexos ao Processo 819/2020.

VIGÊNCIA: Com o presente 2º Termo Aditivo a vigência do
contrato original fica prorrogada pelo prazo de mais 12 (do-
ze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente 2º Termo Aditivo ao
Contrato nº 013/2020/SADFI, assinado a 15 de setembro
de 2020, advindo do processo licitatório de dispensa de li-
citação e Ato de Dispensa de Licitação nº 30/2020, cujo ob-
jeto foi adjudicado à CONTRATADA, tem como fundamen-
to legal o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, com previsão na Cláusula Quinta do Con-
trato original; Justificativa da CONTRATANTE e Solicitação
de 2º Termo Aditivo, devidamente autorizado pelas auto-
ridades competentes, e Proposta original da CONTRATA-
DA, partes integrantes deste Aditivo de Contrato, indepen-
dentemente de transcrição, aos quais ficam vinculadas as
partes.

VALOR: R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta re-
ais)

FUNCIONAL: 04.122.0033.2109

FONTE: 001090000

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39

Declaração Orçamentária nº 23/2021, datada 14 de setem-
bro de 2021.

PROCESSO: 819/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 1807/
2021, com fundamento no art. 72 e inciso I e II do Art. 75
da Lei 14.133/2021, e Parecer Jurídico Favorável nº. 463/
2021, constante nas página 39 a 41, a favor da empresa
Paulo Victor Teixeira - Eireli, CNPJ: 37.830.967/0001-00,
localizado Rua Guimaraes Rosa, 130 Qd 103 Lt 09 – Setor
Serrano I, nesta cidade, no valor de R$ 53.320,00 ( Cin-
quenta e três mil e trezentos e vinte reais ) referente Con-
tratação de empresa especializada de engenharia para de-
senvolvimento de projetos executivos e complementares
para a implantação de uma usina fotovoltaica a ser instala-
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da nas dependências das Escolas e Creches Municipais do
Município de Paraiso do Tocantins, tudo em conformidade
com os documentos que instruem este Processo n.º 1807/
2021.

Face ao disposto no do art. 72, Parágrafo Único da lei
nº 14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a
disposição do público em sitio eletrônico oficial.

Secretaria Municipal de Educação e Juventude de Paraíso
do Tocantins, 17 de Dezembro de 2021.

Vanderley José de Oliveira

Secretário Municipal de Educação e Juventude

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2021

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 054/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, CULTURA E TURISMO

CONTRATADA: FREDERICO GARIBALDE MATEUS MEI

CNPJ Nº 34.323.111/0001-50

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a con-
tratação de empresa especializada para produção de
áudio, disponibilização de streaming e premiação para
10 músicas selecionadas do XVI FEMUPP, por meio da
diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Cultura e Turismo de Paraíso do Tocantins,
conforme especificações constantes no Termo de Re-
ferência – Anexo do Processo 1178/2021, partes inte-
grantes deste contrato, independentemente de trans-
crição.

VALOR: O valor total deste contrato está estimado em
R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais).

VIGÊNCIA: O mesmo terá vigência de 12 (doze) meses,
contada a partir da data de sua assinatura.

BASE LEGAL: Fundamento Legal o inciso II do artigo
75 e demais disposições estabelecidas pela Lei Federal
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com suas alterações
posteriores, Proposta da CONTRATADA, Justificativa

da CONTRATANTE e Ato de Autorização de Contrata-
ção Direta nº 04/2021, de 29 de setembro de 2021, da
Secretaria Meio Ambiente, Cultura e Turismo.

FUNCIONAL: 13.392.0013.2233

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

FONTE: 001000000

PROCESSO: 1178/2021
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