
ANO V - LAJEADO, SEXTA - FE IRA, 30 DE JULHO DE 2021 -  N O  705

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE LAJEADO - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

SUMÁRIO

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 471 DE 25 DE JANEIRO DE 2017 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 34/2017

PÁGINA
DECRETO Nº 099/2021/GAB/PREF  LAJEADO/TO, 30 DE JULHO DE 2021. 01
DECRETO N° 100/2021/GAB/PREF 01
PORTARIA CMAS Nº 01 DE 30 DE JULHO DE 2021. 01
RESOLUÇÃO CMAS Nº06 DE 30 DE JULHO DE 2021. 02
ATO DE DISPENSA 02
ATO DE DISPENSA 03

Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 099/2021/GAB/PREF  LAJEADO/TO, 30 DE JULHO 
DE 2021.

“Dispõe sobre retorno às aulas no mês de agosto, e dá 
providências.”.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município de Lajeado, 

CONSIDERANDO que de acordo com Rsolução do Conselho 
Nacional de Educação,  «as atividades pedagógicas não presenciais (...) poderão 
ser utilizadas em caráter excepcional, para integralização da carga horária das 
atividades pedagógicas” quando houver “suspensão das atividades letivas 
presenciais por determinação das autoridades locais” e “condições sanitárias 
locais que tragam riscos à segurança”.

CONSIDERANDO que a segunda dose da vacina contra COVID-19 
a ser aplicada aos professores da rede de ensino municipal será realizada no mês 
de agosto de 2021,

D E C R E T A
Art. 1º - Fica determinado o retorno das aulas na rede municipal de 

ensino a partir do dia 02 de agosto de 2021.

Art. 2º - Excepcionalmente, visando total segurança quanto as 
condições sanitárias na rede municipal de ensino, tanto para os professores 
quanto para os alunos, as aulas serão ministradas na forma não presencial entre 
os dias 02 a 31 de agosto de 2021.

Art. 3º - Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 30 
dias do mês de julho de 2021.

Antônio Luiz Bandeira Júnior
Prefeito Municipal

DECRETO N° 100/2021/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 30 DE JULHO DE 2021.

“Prorroga vigência do Decreto nº 092/2021, e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogada a vigência do Decreto nº 092/2021, até o 
dia 31 de agosto de 2021, cujo horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais e demais eventos, permanece das 06hs até as 23 hs.  

Art. 2º - O art. 5º do Decreto nº 092/2021/GAB/PREF, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 5º - Ficam proibidas nos bares, restaurantes feiras e similares, 
as transmissões audiovisuais de jogos e competições desportivas em grupo, 
além da prática de dança, em todas as suas vertentes e categorias diante de 
suas características de contato humano e de aproximação entre os indivíduos.”

Art. 3º - O art. 6º do Decreto 092/2021/GAB/PREF, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º - Até 31 de agosto de 2021 fica estabelecido que a realização 
de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, 
com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da 
capacidade com a utilização de áreas abertas, na frente e ao lado do templo ou 
igreja, ficando autorizada a realização de eventos religiosos e festejo, devendo 
observar para tanto, as exigências sanitárias de higiene e evitar aglomeração.”

Art. 4.º- A permissão contida neste Decreto tem vigência até o dia 
31/08/2021, podendo ser revogado mediante descumprimento do mesmo ou, 
elevação do número de casos de COVID-19 nesta municipalidade.

Art. 5.º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 30 
dias do mês de julho de 2021.

Antônio Luiz Bandeira Júnior
Prefeito Municipal    

PORTARIA CMAS Nº 01 DE 30 DE JULHO DE 2021.

Criar a Comissão Organizadora da 8º CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2021 DE LAJEADO DO TOCANTINS, 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das competências 
e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal, 466 de 2016 que 
institui o Conselho Municipal de Assistência Social e, com base nas deliberações 
tomadas na reunião ordinária do dia 28 de julho de 2021, e 

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS - NOBSUAS, aprovada pela Resolução nº 33 de 
12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 
que no inciso VIII do art. 12 aponta como responsabilidade dos entes, União, 
estados, Distrito Federal e municípios, realizar, em conjunto com os conselhos 
de assistência social, as conferências de assistência social;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 466 - Lei do SUAS;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências, e a Lei nos10.048, de 8 de novembro de 2000, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.296 de 4 de dezembro de 2004, que dá prioridade de atendimento 
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às pessoas que especifica;

CONSIDERANDO A Convenção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 2008, e a Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência;

CONSIDERANDO a Resolução nº 06, de 21 de maio de 2015, do 
CNAS, que regulamenta o entendimento acerca dos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 11, de 23 de setembro de 2015, do 
CNAS, que caracteriza os usuários, seus direitos e sua participação na Política 
Pública de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social;

CONSIDERANDO que as conferências de assistência social são 
instâncias deliberativas, com a atribuição de avaliar a política de assistência 
social e definir diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito 
dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União;

CONSIDERANDO que os Conselhos devem observar em sua lei 
de criação a sua competência e autonomia, principalmente no que tange à 
convocação da Conferência em seu âmbito;

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 30, DE 12 DE 
MARÇO DE 2021 Estabelece normas gerais para a realização das conferências de 
assistência social em âmbito nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal.

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Criar a Comissão Organizadora da 8º CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO 
TOCANTINS, composta de forma paritária por 12 (doze) Conselheiros, dentre 
titulares e suplentes, incluindo Presidente e Vice-Presidente do CNAS, quais 
sejam:

Art. 2º A Comissão será coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente 
do CMAS, e terá como competências:

I - Orientar e acompanhar a realização e os resultados das conferências 
de Assistência Social

Municipal;
II - Preparar e acompanhar a operacionalização da Conferência 

Municipal;
III - Propor e encaminhar para aprovação do Colegiado, critérios de 

definição do número de delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, 
divulgação, organização, composição, bem como materiais a serem utilizados 
durante a Conferência Municipal;

IV - Organizar e coordenar a Conferência Municipal;
V - Promover a integração com os setores da secretaria municipal de 

assistência social, que tenham interface com o evento, para tratar de assuntos 
referentes à realização da Conferência Municipal;

VI - Dar suporte técnico-operacional durante a Conferência Municipal;
VII - Acompanhar as ações desenvolvidas pela secretaria municipal 

de assistência social para organização da Conferência Municipal;
VIII - Subsidiar a secretaria municipal de assistência social, por meio 

de orientações em estrita consonância com as deliberações do CMAS;
IX - Manter o Colegiado informado sobre o andamento das 

providências operacionais, programáticas e de sistematização da Conferência 
Municipal l; e

X - Elaborar relatório final a ser informado e discutido em Plenária.

Art. 3º A Comissão reunir-se-á 5 dias anteriormente à realização do 
Plenário, e

extraordinariamente por requerimento da maioria de seus membros 
e deliberado pelo Presidente, da seguinte forma:

I - presencialmente, 
II - por meio de reuniões remotas. 

Art. 4º A Comissão instalar-se-á e discutirá as matérias que lhes forem 
pertinentes, com a presença da maioria absoluta de seus membros.

§1º O Conselheiro, quando convocado, deverá confirmar a sua 
participação na reunião com até 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada 
para a referida reunião.

§2º Não havendo quórum na forma do caput, no prazo estipulado 
no §1º, a Secretaria Executiva, com a anuência do respectivo Coordenador, 
cancelará a reunião.

Art. 5º O comparecimento dos Conselheiros na Comissão deve 
considerar o disposto no art. 10 do Regimento Interno do CMAS, aprovado pela 
Resolução CMAS DE 2021;

Art. 6º A participação do Conselheiro na Comissão é considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 7º A assessoria técnica da Comissão será exercida pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social-SEMAS.

Art. 8º. A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com 
colaboradores eventuais para auxiliar na realização da 8º Conferência Municipal 
de Assistência Social.

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais:

I - conselheiros;
II - representantes de instituições e organizações governamentais ou 

da sociedade civil, da Administração Pública ou da iniciativa privada;
III - prestadoras de serviços da Assistência Social; e
IV - consultores e convidados.

Art. 9º. A Comissão apresentará relato das discussões na reunião 
plenária do CNAS, para conhecimento e deliberação.

Parágrafo único. O relatório final das atividades da Comissão será 
encaminhado ao Plenário do CMAS, para conhecimento e deliberação.

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Lajeado – TO, 30 de julho de 2021.

________________________________________________
LUANA RAMOS DE SOUSA

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº06 DE 30 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre aprovação do plano de trabalho do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social- CREAS 
e do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
de Lajeado- TO, ano de 2021. 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das competências 
e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal, nº 466 de 20 de 
dezembro de 2021 que institui o Conselho Municipal de Assistência Social em 
reunião em Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 28 de agosto de 2021, 
no uso das competências que lhes são conferidas, 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 466/2016   - Lei do SUAS;
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social- CREAS de Lajeado- TO, para o ano de 2021;

Art.2º- Aprovar o Plano de Trabalho do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS de Lajeado- TO, para o ano de 2021;

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Lajeado – TO, 30 de julho de 2021.

____________________________________________
LUANA RAMOS DE SOUSA

Presidente do CMAS

ATO DE DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 703/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 172/2021

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; solicitação 
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de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações;  

 AUTORIZO a aquisição de equipamentos hospitalares destinado para 
atender as necessidades das UBS-Unidades Básica de Saúde e SAMU, Com 
finalidade de prover e garantir que os aparelhamentos fortifiquem as assistência 
à Saúde, incluindo suas Ações de caráter preventivo de Saúde, de interesse do 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado-To, em favor da empresa 
PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.784.816/0001-47, com sede 
localizada Q 606 SUL (ACVS SE 62) Avenida LO 13, CEP 77.022-054 Palmas-
Tocantins.

Pelo valor de R$ R$ 48.989,24 (quarenta e oito mil, novecentos e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Consoante ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo 
único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A Dispensa de Licitação 
nº172/2021.

Publica-se

Lajeado/TO, 29 de julho 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde 

ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 173/2021

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 
III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 
de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela 
Lei nº 11.107, de 2005)”

DO OBJETO: Aquisição de aparelhos celulares smartphone, incluso 
capa de silicone e película de vidro, tendo por finalidade viabilizar a comunicação, 
tornando-se ágil e eficiente para uso de Atividades de Apoio ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência -SAMU e entre outros de interesse do Fundo 
Municipal de Saúde do município de Lajeado-To.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO - TO no Uso 
de Suas atribuições autoriza VIPTEC INFORMATICA EIRELI-ME, Pessoa 
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 13.397.064/0001-10, com sede localizada 
104 Sul Rua SE-05 LT 22 SL, 01 CEP 77020-018 PALMAS-TO.

DO VALOR: O valor total desta aquisição será de R$ 5.995,00 (cinco 
mil novecentos e noventa cinco reais). Que será pago de acordo ordem de compra.

DO FUNDAMENTO LEGAL: art. 24. Inciso II da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia 
da RATIFICAÇÃO, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas 
e levando-se em consideração os termos do parecer da Assessoria Jurídica, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Licitação nº 
173/2021.

Publica-se 

Lajeado/TO, 29 de Julho 2021.

Ronisvaldo da Silva Pinho
Secretário Municipal de Saúde
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