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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA CONJUNTA Nº 002, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
nomeado pelo Ato de nº 1.307 - NM, de 25 de outubro de 2021, do 
Chefe do Poder Executivo e o DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, 
nomeado pelo Ato de nº 1.324 - NM, de 27 de outubro de 2021, no uso 
de suas atribuições,

Considerando disposto no inciso XIV, art. 116, do Decreto  
nº 5.979 - Regimento Interno da Secretaria da Segurança Pública, de 12 
de agosto de 2019, publicado no Diário oficial nº 5.418, de 13/08/2021, 
que compete ao Secretário de Estado da Segurança Pública delegar 
atribuições ao Secretário Executivo, Superintendentes e Diretores;

Considerando que compete ao Delegado-Geral da Polícia Civil, 
exercer a direção geral e a administração superior, por meio da supervisão, 
coordenação, controle e fiscalização das funções da Polícia Civil, conforme 
dispõe o art. 118, I, do Decreto mencionado acima;

Considerando o Decreto nº 6.344, de 19 de novembro de 2021, 
do Chefe do Poder Executivo, publicado no Diário Oficial nº 5.969, de 
19/11/2021, determinando a criação de comissão composta por integrantes 
da Secretaria de Segurança Pública, Controladoria-Geral do Estado e 
Procuradoria-Geral do Estado, com foco em realizar inspeção geral nos 
órgãos que compõem a organização da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo Estadual, visando “a defesa do patrimônio público, à 
apuração de irregularidades e à transparência na gestão”;

Considerando que após a publicação do Decreto nº 6.344, 
de 19 de novembro de 2021 passaram a ser noticiados diversos fatos 
possivelmente ilícitos no âmbito da administração pública;

Considerando investigação em curso no âmbito da Polícia 
Federal que apontou indícios de ilícitos de atribuição da Polícia Judiciária 
Estadual;

Considerando o princípio da moralidade administrativa, nos 
termos do art. 37, da Constituição Federal e a necessidade de inspeção 
de fatos que indiquem a possível utilização das estruturas do Poder 
Executivo Estadual para fins ilícitos;

Considerando que a Divisão Especializada de Repressão à 
Corrupção (DECOR) passa atualmente por correição extraordinária;

Considerando o disposto no art. 73, §1º, Regimento Interno 
da Secretária da Segurança Pública, o qual estabelece que a Diretoria 
de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado - DRACCO poderá 
instaurar e conduzir, diretamente ou por meio das Divisões de Polícia 
Especializadas, inquérito policial ou outro procedimento previsto em Lei;

Considerando a necessidade de implementar investigações no 
sentido de apurar os fatos, em tese, criminosos noticiados e outros que 
porventura possam surgir no decorrer dos trabalhos;

RESOLVEM:

Art. 1º Instituir Força Tarefa no âmbito da Diretoria de Repressão 
à Corrupção e ao Crime  Organizado - DRACCO, objetivando apurar os 
fatos ilícitos noticiados e outros que possam surgir na esfera do Poder 
Executivo estadual.

Art. 2º Designar como coordenador da Força Tarefa o servidor 
AFONSO JOSÉ AZEVEDO DE LYRA FILHO, Delegado de Polícia e Diretor 
da DRACCO, matrícula nº 1125168-1 e como membros os Delegados de 
Polícia Civil: ADRIANO DE AGUIAR CARVALHO, matrícula nº 11618370-1;  
ALDO PAGLIANI SCHWANCK, matrícula nº 11589426-1; BRUNO 
MONTEIRO BAEZA, matrícula nº 11589604-1; CASSIANO RIBEIRO 
OYAMA, matrícula nº 126047-1; GUILHERME ROCHA MARTINS, 
matrícula nº 63670-2; GREGORY ALMEIDA ALVES DO MONTE, matrícula 
nº 11589655-1 e LUCIANO BARBOSA DE SOUSA CRUZ, matrícula  
nº 985706-3.

Art. 3º Determinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogada.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Palmas/TO, 26 de novembro de 2021.

WLADEMIR COSTA MOTA OLIVEIRA
Secretário de Estado da Segurança Pública

CLAUDEMIR LUIZ FERREIRA
Delegado-Geral da Polícia Civil

SECRETARIA DO TRABALHO 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA - SETAS Nº 233, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto no art. 42,  
§1º, inciso II, da Constituição do Estado do Tocantins.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor CARLOS EDUARDO MOREIRA DA 
SILVA n.º funcional: 1270575 - 1, Administrador, CPF: 007.XXX.XXX-78, 
para o encargo de Fiscal do Contrato (titular), abaixo relacionado:

I. Contrato nº 68/2021, Processo nº 2021 41000 000302, 
firmado com a empresa TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS SA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 60.924.040/0001-51.

Art. 2º Designar o servidor UELDO DA SILVA NEVES,  
nº funcional: 11236698-1 Assistente Administrativo, CPF: 035.XXX.XXX-47,  
como Fiscal Suplente, pelo acompanhamento e fiscalização do referido 
contrato, no impedimento e afastamento legal do titular CARLOS 
EDUARDO MOREIRA DA SILVA.

Art. 3º São atribuições do fiscal de contrato e nos impedimentos 
do titular também do(a) suplente:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou fornecimento de equipamentos, manifestando-se por escrito, em forma 
de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas quando for 
o caso, das providências que determinam os incidentes verificados e do 
resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à Diretoria de 
Administração e Finanças sobre tais eventos para ciência e apreciação 
das providências;

III - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinado;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

V - manifestar quanto à oportunidade e conveniência de 
prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 
(sessenta) dias do final da vigência, logo após encaminhar para Diretoria 
de Administração e Finanças para as devidas providências.

Art. 4º Desenvolver suas atribuições conforme as orientações 
do Manual Interno de Fiscalização de Contrato - SETAS, aprovado pela 
Portaria/SETAS nº 177/2012.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MESSIAS ALVES DE ARAÚJO
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social


