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CASA CIVIL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 4, DE 6 DE JANEIRO DE 2021.
O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE
PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594,
de 19 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º São tornadas sem efeito as Portarias nºs 1 e 2, de 6 de
janeiro de 2021, publicadas no Diário Oﬁcial do Município nº 2.648,
de 6 de janeiro de 2021.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 6 de janeiro de 2021.
Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
PORTARIA Nº 519/GAB/SEPLAD, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições,
conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29
de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de
agosto de 2019, publicado no Diário Oﬁcial do Município nº 2.312, de
23 de agosto de 2019, e em consonância ao art. 27, inciso XXXI, da
lei nº 2.299 de 30 de março de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR, na PORTARIA Nº 117/GAB/SEPLAD, de
31 de março de 2020, publicado no Diário Oﬁcial nº 2.465, de 3 de
abril de 2020, que concedeu a Progressão Horizontal a(ao) servidor(a)
SIDINEY LOPES DE SA, matrícula nº 413020733, motorista,
pertencente ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV
dos Servidores efetivos do Quadro Geral, onde se lê, “no Nível I,
Referência C, a partir de 5 de dezembro de 2019”, leia-se, “no Nível
I, Referência B, a partir de 5 de dezembro de 2019”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 2 de março de 2020.
Palmas, 2 de dezembro de 2020.
Lucas Ribeiro de Lira Cano
Superintendente de Desenvolvimento Humano
Eron Bringel Coelho
Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano
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O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições,
conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29
de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de
agosto de 2019, publicado no Diário Oﬁcial do Município nº 2.312, de
23 de agosto de 2019, e,
CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é
imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos
órgãos do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o Município se reveste de poderes
e de força para cumprir as suas ﬁnalidades, ou seja, corresponder
à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especiﬁcamente, para garantir a normal execução do Serviço Público,
o bem-estar dos cidadãos e prover as ações administrativas, e,
considerando que está sendo afetada a ordem pública e a ordem
administrativa e para resguardar os altos interesses administrativos,
e ainda, a Supremacia do Interesse Público;
CONSIDERANDO que o quantitativo de vagas existente em
cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular
andamento dos serviços públicos;
CONSIDERANDO que as remoções não implicam em
mudança de domicílio, e, assim sendo, não há necessidade da
mudança de residência, por conseguinte, não há de ser considerada
a alteração do local de trabalho como transferência;
CONSIDERANDO que a mudança do local da prestação
do serviço é permitida de ofício, por decisão unilateral do ente
público, conforme estabelecido no §1°, alínea “a”, Art. 33, da Lei
Complementar nº 008/1999, no exercício do direito de administrar a
coisa pública, desde que esta mudança não implique na mudança de
domicílio-residência do servidor, trata-se do poder discricionário da
Administração;
CONSIDERANDO, ademais, que o servidor público não goza
de inamovibilidade;
CONSIDERANDO, que, "Os atos discricionários são aqueles
que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha,
nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de
realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas".
Enquanto o agente público está rigidamente adstrito à lei quando a
todos os elementos de um ato vinculado (competência, ﬁnalidade,
forma, motivo e objetivo), ao praticar um ato discricionário possui
ele certa liberdade (dentro dos limites da lei) quanto à valoração
dos motivos e à escolha do objeto (conteúdo), segundo os seus
privativos critérios de oportunidade e conveniência administrativas,
ﬁca a critério da administração, sempre obedecidos, entre outros, os
princípios da moralidade e da impessoalidade, valorar a oportunidade
e a conveniência da prática, ou não, do ato. Nessas situações, a
administração, dentre as possibilidades de atuação juridicamente
legítimas, determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em
vista o interesse público; o Poder judiciário não pode substituir a
administração nesse juízo de valor (porque se trata de um juízo de
mérito administrativo).
RESOLVE:
Art. 1º Remover, por conveniência da Administração Pública,
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano, o(a)
servidor(a) relacionado(a) abaixo:
MATRÍCULA
413019754

NOME
NEUMA DE ARAUJO BARBOSA

CARGO/FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VÍNCULO
EFETIVO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 4 de janeiro de 2021.
Eron Bringel Coelho
Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano
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PORTARIA Nº 02/GAB/SEPLAD, 4 DE JANEIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições,
conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de
29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de
23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oﬁcial do Município nº
2.312, de 23 de agosto de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, a pedido, da Secretaria Municipal
de Comunicação para a Secretaria Municipal de Segurança
e Mobilidade Urbana o(a) servidor(a) HUGO LEONARDO
RODRIGUES LOURENÇO, matrícula nº 136471, ocupante do
cargo efetivo de Assistente Administrativo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Palmas, 4 de janeiro de 2021.
Eron Bringel Coelho
Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano
PORTARIA Nº 03/GAB/SEPLAD, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

CONSIDERANDO, ademais, que o servidor público não
goza de inamovibilidade;
CONSIDERANDO, que, "Os atos discricionários são
aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade
de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo,
seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência
administrativas". Enquanto o agente público está rigidamente
adstrito à lei quando a todos os elementos de um ato vinculado
(competência, ﬁnalidade, forma, motivo e objetivo), ao praticar um
ato discricionário possui ele certa liberdade (dentro dos limites da lei)
quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto (conteúdo),
segundo os seus privativos critérios de oportunidade e conveniência
administrativas, ﬁca a critério da administração, sempre obedecidos,
entre outros, os princípios da moralidade e da impessoalidade,
valorar a oportunidade e a conveniência da prática, ou não, do
ato. Nessas situações, a administração, dentre as possibilidades
de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais oportuna e
conveniente, tendo em vista o interesse público; o Poder judiciário
não pode substituir a administração nesse juízo de valor (porque
se trata de um juízo de mérito administrativo).
RESOLVE:
Art. 1º Remover, por conveniência da Administração
Pública, do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas
para a Agência de Tecnologia da Informação do Município de
Palmas, o(a) servidor(a) relacionado(a) abaixo:
MATRÍCULA
168001

NOME
CARGO/FUNÇÃO
ANTONIO AUGUSTO REIS DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VÍNCULO
EFETIVO

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições,
conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de
29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de
23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oﬁcial do Município nº
2.312, de 23 de agosto de 2019, e

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é
imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente
dos órgãos do Poder Executivo Municipal;

Eron Bringel Coelho
Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

CONSIDERANDO que o Município se reveste de
poderes e de força para cumprir as suas ﬁnalidades, ou seja,
corresponder à responsabilidade tutelar de que está investido,
genérica e especiﬁcamente, para garantir a normal execução
do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e prover as ações
administrativas, e, considerando que está sendo afetada a ordem
pública e a ordem administrativa e para resguardar os altos
interesses administrativos, e ainda, a Supremacia do Interesse
Público;

PORTARIA Nº 05/GAB/SEPLAD, 6 DE JANEIRO DE 2021.

CONSIDERANDO que o quantitativo de vagas existente
em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao
regular andamento dos serviços públicos;
CONSIDERANDO que as remoções não implicam em
mudança de domicílio, e, assim sendo, não há necessidade da
mudança de residência, por conseguinte, não há de ser considerada
a alteração do local de trabalho como transferência;
CONSIDERANDO que a mudança do local da prestação
do serviço é permitida de ofício, por decisão unilateral do ente
público, conforme estabelecido no §1°, alínea “a”, Art. 33, da Lei
Complementar nº 008/1999, no exercício do direito de administrar a
coisa pública, desde que esta mudança não implique na mudança
de domicílio-residência do servidor, trata-se do poder discricionário
da Administração;

Palmas, 4 de janeiro de 2021.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições,
conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de
29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de
23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oﬁcial do Município nº
2.312, de 23 de agosto de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, a pedido, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social para a Secretaria Municipal de
Comunicação o(a) servidor(a) JUSCELENE BATISTA DE MELO,
matrícula nº 143341, ocupante do cargo efetivo de Assistente
Administrativo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Palmas, 6 de janeiro de 2021.
LILLYA LIMA DOS SANTOS
Diretora de Gestão de Pessoas
ERON BRINGEL COELHO
Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS
CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO
Prefeita de Palmas

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Secretário da Casa Civil do Município

NOEMI OLIVEIRA DE SOUZA

Superintendente de Elaboração Legislativa
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Diretor do Diário Oﬁcial do Município
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sede da administração tributária deste município para tomar ciência
do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identiﬁcado[s].

SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL
N° 00001, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu
representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º
[décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.
Sujeito(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Social
ARISTON BATISTA GAMA

COMUNICADO

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona
para comparecimento no local citado para tratar
de assunto do seu interesse.

CPF/CNPJ
019.128.441-68

Termo de Intimação Fiscal (ITR)
9733/00028/2020

Local para Comparecimento:
Superintendência de Administração Tributária
Quadra AA SE 50 Avenida NS-02 Conj. 01, Edifício Buriti 2º andar
Plano Diretor Sul
Palmas-TO

IMPORTANTE

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal
responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do
Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009
e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005,
INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a
comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável

pelo ITR
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PÚBLICA
Nome: Reinaldo Lopes EM
Barros SAÚDE
Matrícula: 41301901
Cargo: Superintendente de Administração Tributária
(DECRETO Nº 1.856, DE 14 DE MARÇO DE 2020)

COMUNICADO

Alguns cuidados para previnir o contágio:

IMPORTANTE
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
(DECRETO Nº 1.856, DE 14 DE MARÇO DE 2020)

CORONAVÍRUS

Alguns cuidados para previnir o contágio:

COVID-19
COVID-19

CORONAVÍRUS
COVID-19
COVID-19
MAIORES INFORMAÇÕES:

http://coronavirus.saude.gov.br

Serviços disponibilizados pelo Ministério da Saúde

Baixe o aplicativo

CORONAVÍRUS
SUS

DISQUE

136

Tire suas dúvidas sobre o Covid-19.
Evite Superlotar as unidades de saúde.

MAIORES INFORMAÇÕES:

http://coronavirus.saude.gov.br

