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DECRETO Nº 083/2021 - 22 DE FEVEREIRO DE 2021

“Dispõe sobre a composição dos membros do Conselho 
Municipal de Assistência - CMAS e dá outras providências”. 

O Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 17 da Lei Orgânica 
do Município. 

DECRETA:

Art. 1º – Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS pelo período de 22 de fevereiro  a 10 de Outubro 
de 2021. Os seguintes representantes: 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Titular: Patrícia dos Santos Correa - Vice- presidente 
Suplente: Janislene da Silva Barros Siqueira   

Secretaria Municipal de Administração
Titular: Ana Rosa Costa Arruda  
Suplente: Cyntia Alves da Silva 

Secretaria Municipal de Educação Cultura  e Lazer   
Titular: Tereza Martins de Resende 
Suplente: Santana Sousa Gomes   

Secretaria Municipal de Saúde Saneamento     
Titular: Edinalva Guimarães da Silva  
Suplente: Marilene Barros Marinho 

Pastoral da Criança      
Titular: Maria José Vanderlei Santa Cruz  
Suplente: Wania da Silva Lopes   

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição  
Titular: Clelione Maria da Silva - Presidente  
Suplente: Carolina Soares Lima   

Representante Usuários do Bolsa Família  
Titular: Andreia Aires da Silva - Secretária
Suplente: Marcia Alves Ferreira

Representante Usuários dos Serviços da Assistência Social  
Titular: José Luiz Alves Rodrigues 
Suplente: Joaquim Damião Tavares

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos vinte e dois  dias do mês de fevereiro de 2021.

                                            
FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 084/2021 - 23  DE FEVEREIRO  DE 2021

“Dispõe sobre ALTERAÇÃO do comitê de enfrentamento 
ao novo Coronavírus, e dá outras providências”. 

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal 

reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de 
Saúde de uma pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de plano de ações 
de prevenção e combate à pandemia de COVID-19, com vistas a acompanhar e 
auxiliar os respectivos casos suspeitos e confirmados no âmbito do Município 
de Centenario /TO; 

CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação do Covid-19;

CONSIDERANDO as recomendações emanadas da Organização 
Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a 
pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o comprometimento da atual gestão com o bem-
estar e saúde de toda a população centenariense; 

CONSIDERANDO que o Município de Centenário deve pautar 
suas ações buscando o enfrentamento ao COVID-19 de forma estratégica, com 
atuação, sobretudo, preventiva; 

DECRETA:

Art. 1º - Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e 
enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Município de Centenário -TO.

Art. 2º - Para evitar a propagação da pandemia decorrente do Novo 
Coronavírus (COVID19) no âmbito desta municipalidade, o Município de 
Centenário, por meio de seus órgãos e entidades, atuará de forma interligada 
com os demais órgãos competentes nas esferas estadual e federal, bem como 
organismos internacionais que estão atuando no combate ao referido vírus. 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 



ANO VII - Nº 614 - TERÇA - FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO02
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

O Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 
tem por objetivo monitorar, estabelecer e divulgar ações de enfrentamento 
e prevenção à transmissão do Coronavírus. O Comitê será composto pelos 
seguintes membros:

I –– Gabinete de Gestão Municipal e Administração 
• Focílides Carvalho Silva  –CPF: 260.720.501-82
• Cyntia Alves da Silva- CPF: 701.527.131-15

II –Conselho Municipal de Saúde:
• João Neto Dias Fernandes - 802.589.301-44 
• Maura Ferreira Santana - 023.374.311-18 

III-Coordenação de Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica 
Ambulatorial;

• Damares Barbosa Ferreira Mota Martins -CPF: 007.837.111-23 
• Janderlan Alves de Sousa  –CPF: 944.183.061-53

IV - Secretaria Municipal de Saúde;
• Jânio Soares Martins,  - CPF: 918.199.541-53 
• Luiz Bento da Luz - CPF: 771.216.431-20 

V –Secretaria Municipal de Finanças e Departamento de compras;
• José Ludovico Soares de Brito  -  CPF : 871.863.811-20 
• Doriene de Araújo Galvão  - CPF: 028.208.821-02 

VI -Procuradoria Geral do Município;
• Jander Araújo Rodrigues  - OAB/5.574

VII-  Representante dos Profissionais do  COVID -19 
• Leonardo Barroso de Sousa – CPF: 057.998.971-29 
• Tamires Reis Vieira – CPF: 025.077.971-42

VIII-  Secretaria Municipal de Educação:
• Constância Rodrigues Tavares – CPF: 850.662.221-20
• Raimundo Araújo Neres – CPF: 689.240.971-72

IX-  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
• Janislene da Silva Barros Siqueira – CPF: 006.981.431-75

A coordenação do Comitê será exercida pela Secretária Municipal 
de Saúde. O Comitê poderá convidar consultores técnicos e representantes de 
outras instituições públicas ou privadas, quando julgar necessário. Os membros 
indicados como representantes de órgãos e entidades mencionados no caput deste 
artigo devem possuir autonomia deliberativa, a fim de garantir planejamentos 
executivos imediatos e de forma interinstitucional.

Para alcançar o objetivo Comitê Municipal de Enfrentamento e 
Prevenção à COVID-19 deve:

Propor diretrizes e tomadas de providências imediatas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do combate ao novo 
CORONAVIRUS (COVID-19) no município de Centenário;

Acompanhar, sistematicamente, a situação pandemiológica da doença, 
com vistas à proposição de estratégias de prevenção e controle à disseminação 
do (COVID-19), por meio da realização das seguintes atividades;

Recomendar e implementar medidas de prevenção e controle 
complementares;

Mobilizar instituições públicas para apoiar a execução de ações de 
prevenção e controle;

Realizar articulação interinstitucional junto aos órgãos e entidades 
da Administração direta e indireta do município de Centenário, à iniciativa 
privada e aos demais setores que entender necessários, a fim de garantir ampla 
participação nas ações de mobilização;

Participar das discussões para elaboração de campanhas publicitárias 
relacionadas ao combate à disseminação da doença;

Acompanhar, orientar e apoiar a execução de ações de prevenção e 
controle voltadas a evitar a infecção pelo coronavírus;

Informar a sociedade, com o objetivo de sensibilizá-la sobre a 
importância da atuação de cada cidadão nos cuidados preventivos necessários 
para evitar a infecção pelo coronavírus;

Criar mecanismos para o engajamento da sociedade civil no combate 
a disseminação do (COVID-19).

A participação no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção 
ao COVID-19 é considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada. As reuniões no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção 
à COVID-19 se darão mediante convocação da Secretaria Municipal de Saúde 
(SESAU), sempre que necessárias.

A indicação dos membros que farão parte do Comitê Municipal de 
Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 será de responsabilidade da instituição. 
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá o apoio administrativo necessário 
ao funcionamento do Comitê.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 23   (vinte e três ) dias do mês fevereiro de 2021.

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 85/2021   DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Estabelece a Dispensa de Licitação para a contratação de 
prestador de serviços dá outras providências.”

O Senhor: FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais.

Considerando, parecer jurídico favorável a dispensa de Licitação n.º 
004/2021, baseando-se nas disposições da Leis nº 8.666/93, e suas alterações 

DECRETA:

Art. 1º - Fica Dispensada de licitação,  despesa oriunda do contrato 
entre a Prefeitura Municipal de Centenário, inscrita no CNPJ 37.420.676/0001-
44 e a empresa, TE Mercado e publicidade em geral,  inscrita no CNPJ sob o 
nº 14.588.817/0001-37. 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 23( vinte e três ) dias do mês de fevereiro de 2021.

Focílides Carvalho Silva
Prefeito Municipal de Centenário -TO

PORTARIA Nº 017/2021, 23 DE FEVEREIRO  DE 2021. 
 

“Concede aos (as) servidores (as), o gozo de Férias, e dá 
outras providências”.

 
O Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais; 
 
RESOLVE:

Art.1º- Conceder O GOZO de Férias  no período de 01 a 30 de março 
de 2021 a Servidora: 

Matrícula ATUAL Servidor Data de admissão Cargo ATUAL CPF
00888 Elisene Aires da 

S. Oliveira   
10/01/2020 Conselheira Tutelar 001.183.771-32

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021.        

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTENÁRIO E DAIANA MARTINS 
DE SOUSA PARA UTILIZAÇÃO DO QUIOSQUE, 
LOCALIZADO NA PRAÇA DA BÍBLIA 

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO ESTADO DO TOCANTINS, 
CNPJ nº 37.420.676/0001-44, com sede na Av. Ulisses Guimarães, s/n, no 
centro de Centenário, CEP. 77.723-000, neste ato representado pelo Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal, FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, aqui denominado 
PERMITENTE e do outro lado, DAIANA MARTINS DE SOUSA, brasileira, 
solteira, inscrita no CPF nº 041.020.691-19 e portadora do RG nº 1.103.496 SSP/
TO, residente e domiciliada da Avenida Paraná, S/N, Centro, Centenário/TO,  
denominado PERMISSIONÁRIA, celebrou-se o presente Termo de Permissão 
de Uso, conforme segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
Constitui objeto do presente Termo de Permissão de 01 (UM) 

QUIOSQUE, localizado na Praça da Bíblia s/n, no Centro desta Municipalidade, 
com área total de aproximadamente 3.671m², para funcionamento de lanchonete, 
sendo permitido a venda de bebidas somente em latas ou garrafas pet.

Parágrafo primeiro: Somente poderá ser alterada ou acrescentada 
a destinação prevista nesta cláusula após aprovação do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, a ser formalizada por termo aditivo, sob pena de rescisão de pleno 
direito do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
O prazo de vigência inicia a partir da data da assinatura do termo 

e finaliza no 31 de dezembro de 2021 ou até que haja comum acordo entre 
PERMISSIONÁRIA e PERMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - BENFEITORIAS:
O uso do imóvel  será  real izado exclusivamente pela 

PERMISSIONÁRIA, ficando vedada a sua utilização, a qualquer título, por 
pessoa física ou jurídica diferente.

Parágrafo Primeiro: Toda e qualquer obra que se fizer necessária 
para realização da atividade, deverá ter seu projeto submetido à aprovação pela 
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos e autorizado 
pelo Chefe do Executivo.

Parágrafo Segundo: Extinta a Permissão, a PERMISSIONÁRIA 
levantará, no prazo de 30 (trinta) dias, as benfeitorias úteis e necessárias, que 
tenha agregado ao imóvel objeto da presente Permissão de Uso, findando o  prazo 
estabelecido nesta cláusula, sem que a PERMISSIONÁRIA tenha providenciado 
o levantamento das benfeitorias úteis e necessárias, inclusive construções, essas 
passarão a integrar o patrimônio público municipal.  

Parágrafo Terceiro –  A PERMISSIONÁRIA somente poderá 
iniciar suas atividades após a liberação do competente Alvará de Localização 
e Funcionamento

CLÁUSULA QUARTA – PROIBIÇÕES: 
É proibido a PERMISSIONÁRIA ceder a qualquer título o imóvel 

pertencente ao MUNICÍPIO, objeto desta Permissão, como também fica 
expressamente PROIBIDO A PERMISSIONÁRIA sob pena de revogação de 
permissão, praticar ou permitir a prática de jogos de azar ou assemelhados, 
exploração sexual, tráfico de entorpecentes etc, ou seja, praticar ato em 
desconformidade com as Leis.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
A presente permissão de uso é de caráter gratuito, sem qualquer 

ônus recíproco

CLÁUSULA SEXTA – MULTA 
A PERMISSIONÁRIA, ao descumprir qualquer determinação do 

presente termo, além das sanções previstas na legislação sobre a espécie, o imóvel 
e edificação existente reverterá imediatamente ao Município

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE:
É de responsabilidade e constitui obrigação da PERMISSIONÁRIA:
a) o pagamento das taxas de água, luz, esgoto e quaisquer outras taxas 

que venham a incidir sobre o imóvel; 
b) o pagamento de todas as obrigações fiscais, sociais e previdenciárias, 

não podendo, sob qualquer pretexto, efetuar repasse a qualquer órgão municipal; 
c) manter o bem imóvel e equipamentos em bom estado de 

conservação e higiene, realizando sua limpeza diariamente, desobstruindo-o de 
objetos que impeçam o livre trânsito dos pedestres; 

d) devolver o imóvel em perfeitas condições de uso, em caso de 
extinção ou revogação da Permissão; 

e) operar com regularidade, dentro do horário estabelecido para 
atendimento ao público;

 f) zelar pela limpeza, vigilância, conservação e manutenção do bem 
imóvel deste Termo.

Parágrafo único: O descumprimento de quaisquer das obrigações 
para a munutenção do local ou requisitos exigidos pelos órgãos municipais 
determinará a revogação da Permissão de Uso.

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
O PERMITENTE reserva-se o direito de exercer ampla e completa 

fiscalização no que concerne ao objeto deste Termo de Permissão de Uso, a fim de 

verificar o cumprimento das condições estabelecidas. O PERMITENTE obriga- 
se a propiciar todas as facilidades e fornecer todos os documentos necessários 
ao pleno exercício deste direito.

CLÁUSULA OITAVA- RESCISÃO:
O PERMITENTE poderá revogar a presente Permissão de Uso, 

mediante aviso a ser fornecido a PERMISSIONÁRIA com antecedência mínima 
de 60 dias.

Parágrafo primeiro: No caso de revogação por descumprimento de 
quaisquer cláusulas deste Termo, não será concedido o prazo de que trata a 
cláusula anterior, devendo a desocupação ser imediata.

Parágrafo segundo: A presente Permissão de Uso, não gera a 
PERMISSIONÁRIA direito subjetivo a sua continuidade, cabendo ao 
PERMITENTE, em qualquer tempo, respeitada a Cláusula anterior, podendo 
revogá-la, sem direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA NONA – FORO: 
Fica eleito o foro de Itacajá-TO, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento do presente Termo.

E por estarem justos e acordados celebrou-se o presente Termo de 
Permissão de Uso o representante do poder permitente, e representante do 
permissionário que depois de lido as partes assinam o presentem termo.

Centenário 22, de fevereiro de 2021

___________________
Focílides Carvalho Silva

Prefeito Municipal

____________________________
Daiana Martins de Sousa

Permissionária

TESTEMUNHAS ____________________

TESTEMUNHAS ____________________

AVISO DE SUSPENSÃO

Processos de Inexigibilidade nº 02/2021 (nº sicap 539143), 01/2021 
(nº sicap 539160), 01/2021 (nº sicap 539180) e 01/2021 (nº sicap 539138) da 
Prefeitura de Centenário-TO. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
DE CENTENÁRIO-TO, em razão do Despacho Cautelar nº 45/2021 proferida 
nos autos TCE-706/2021, torna público a SUSPENSÃO de todos os atos 
decorrentes dos Processos de Inexigibilidade nº 02/2021 (nº sicap 539143), 
01/2021 (nº sicap 539160), 01/2021 (nº sicap 539180) e 01/2021 (nº sicap 
539138) da Prefeitura de Centenário, no valor de R$ 322.066,24 Fundo Municipal 
de Saúde de Centenário, Fundo Municipal de Educação de Centenário e Fundo 
Municipal de Assistência Social Centenário, respectivamente, para aquisição de 
combustível no decorrer do exercício de 2021.

II. DETERMINAR 

Não serão realizados quaisquer pagamentos, ou assinatura contratos 
referentes ao Processo de Inexigibilidade nº 01/2021 (nº sicap 539138), do Fundo 
Municipal de Assistência Social Centenário.

Quanto aos Processos de Inexigibilidade nº 02/2021 (nº sicap 
539143); 01/2021 (nº sicap 539160); 01/2021 (nº sicap 539180), da Prefeitura de 
Centenário, no valor de R$ 322.066,24, Fundo Municipal de Saúde de Centenário, 
no valor de R$ 238.914,00, e Fundo Municipal de Educação de Centenário, fica 
autorizado a utilização do quantitativo de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) de 
combustível, para a manutenção das atividades essenciais dos respectivos órgãos, 
conforme ressalva do item 9.2. do Despacho Cautelar nº 45/2021. 

Centenário, 22 de fevereiro de 2020.

Eudes da Silva Vieira
CPF: 929.400.131-87

Pregoeiro

Focílides Carvalho Silva
Prefeito
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