
  

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 009/2022.                                             Nova Olinda/TO, 12 de janeiro de 2022 

Instaura processo de Tomada de Contas 

Especial, designa membros da Comissão e 

determina prazo para sua conclusão.  

 

      O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, no uso de suas atribuições, em 

especial, conferidas, dentre outros, pelo art. 65, XXVIII, c/c art.105, II, alínea “c” da Lei 

Orgânica do Município de Nova Olinda/TO: 

CONSIDERANDO a inexecução do contrato nº.059/2019 decorrente da tomada de 

preço nº. 021/2018, pactuado com a CRPP CONSTRUTORA EIRELLI-ME, CNPJ 

17.645.465/0001-00, na conclusão da obra espaço educativo urbano II, localizado na Agrovila 

Alto Bonito, zona rural do Município de Nova Olinda/TO; 

CONSIDERANDO que o laudo pericial de engenharia identificou irregularidade nas 

medições da obra descrita na motivação anterior; 

CONSIDERANDO o dever de prestar contas quanto às despesas públicas; 

CONSIDERANDO o dever de apurar, dimensionar os danos ao erário público e 

responsabilizar os agentes pelo dano ao erário público; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Instaurar tomada de contas especial para apurar os fatos, identificar os 

responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face de conclusão da obra de construção de 

espaço educativo urbano II, na agrovila Alto Bonito, zona rural do município de Nova Olinda/TO 

em cumprimento ao Plano de Ações Articuladas nº. 7896/2013, firmado com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. 

Art. 2º. Designar comissão de tomada de contas especial para promover a apuração 

dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano ao erário, a formalização 

e a instrução do procedimento e a emissão do Relatório Conclusivo no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias.  

Art. 3º A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes 

servidores, presidida pelo primeiro, o qual é substituído pelo segundo nas ausências e nos 

impedimentos:  

I - Solange Araújo da Silva – CPF: 760.589.721-91 

II - Edilvania Maria Fernandes de Sousa – CPF: 767.701.921-87 

III - Donizete Adedimar da Silva – CPF: 374.396.501-15 

 
 
 



 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrarias 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, 201º 

da Independência, 134º da República e 34º do Estado 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 

 

 

 


