21 de Fevereiro de 2022.
Segunda-feira, Ano VI– Nº 233

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003MUNICÍPIO - GOIANORTE – TO

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00001, de 21 de Fevereiro de 2022.
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n° 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei n° 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 sede da administração tributária destemunicípio para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimaçäo Fiscal [ITR]
a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimaçäo no 15º
[décimo quinto] dia após a publicaçäo deste Edital.
Sujeito(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Soclal

CPF/CNPJ

Termo de lntimação Fiscal (ITR)

EURIPEDES GOULART FERREIRA (ESPÓLIO DE)

019.472.491-34

9699/00049/2021

GASPAR GOMES BRANQUINHO (ESPÓLIO DE)

015.594.861-04

9699/00053/2021

AVELINO ALEOTTI

120.649.049-72

9699/00060/2021

ATEVALDO DE SOUSA SANTIAGO

025.605.771-00

9699/00063/2021

JOSE SARAIVA DE FREITAS

231.192.761-20

9699/00069/2021

SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA

159.251.371-91

9699/00070/2021

SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA

159.251.371-91

9699/00071/2021

WELITON MARTINS ARRUDA

912.329.701-82

9699/00072/2021

RAIMUNDO NONATO SOUSA

913.654.491-49

9699/00077/2021
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EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00002, de 21 de Fevereiro de 2022.
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n° 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei n° 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 sede da administração tributária destemunicípio para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimaçäo Fiscal [ITR]
a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimaçäo no 15º
[décimo quinto] dia após a publicaçäo deste Edital.
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Sujeito(s) Passivo(s)

Termo de Constatação e

Nome Completo / Razão Soclal

CPF/CNPJ

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

9699/00004/2021

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

9699/00012/2021

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

9699/00018/2021

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

9699/00020/2021

OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

11.427.336/0001-51

lntimação (ITR)

9699/00019/2021

9699/00015/2021

9699/00022/2021
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EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00001, de 21 de Fevereiro de 2022.
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n° 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei n° 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 sede da administração tributária destemunicípio para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimaçäo Fiscal [ITR]
a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimaçäo no 15º
[décimo quinto] dia após a publicaçäo deste Edital.

Sujeitos(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS BURITIS
ALEGRE
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MORRO
GRANDE
CIRLENE LUCIA PIRES PEREIRA

CPF/CNPJ

Termo de Constatação e Intimação (ITR)

07.708.637/0001-86

9699/00064/2021

09.373.369/0001-14

9699/00047/2021

347.494.031-72

9699/00076/2021

282.824.851-87

9699/00067/2021

EROIDES JOSE MILANE
JOAO PAULO ALVES DA SILVA

276.586.009-20
033.728.042-87

9699/00070/2021
9699/00039/2021

JOAO PAULO ALVES DA SILVA

033.728.042-87

9699/00052/2021

JOAO PAULO ALVES DA SILVA
JOAQUIM GOMES PEREIRA

033.728.042-87
251.612.881-91

9699/00054/2021
9699/00058/2021

JOSE GOMES DE CARVALHO

130.570.141-00

9699/00074/2021

JOSE JUSTINO DE FARIA
MARINO CORREA

130.953.741-00
678.661.238-53

9699/00084/2021
9699/00031/2021

MARINO CORREA

678.661.238-53

9699/00061/2021

MARINO CORREA

678.661.238-53

9699/00062/2021

DIVINO JOSE DOS SANTOS
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INFORMATIVO
Não pare de confiar em Deus
"Não abram mão da confiança que vocês têm pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que,
quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não
demorará" (Hebreus 10:35-37).
A nossa vida não é feita só de momentos bons, mas também de tempos difíceis, e não podemos fugir deles pois é nessa hora que a
nossa confiança em Deus é testada! É muito fácil cantar no culto de domingo: "Sou feliz com Jesus", mas outra coisa é dizer isso
quando terminamos um relacionamento, quando descobrimos uma doença ou quando estamos cheios de problemas. Geralmente
quando essas coisas acontecem, queremos "chutar o balde", mas se fizermos isso, nunca encontraremos a saída que Deus tem
para nós.
Deus ainda continua olhando para você, por isso não jogue fora o que você conquistou até agora. Persevere! Continue dando um
passo de cada vez, confiando que o Senhor te dará a força para continuar. Não importa quão difícil seja essa fase que você está
passando, não se desespere. Seja como Jó, que perdendo tudo, não abandonou a Deus, e no tempo certo, Ele restaurou a sua
sorte.
Você gostaria de ter mais fé? Então a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que acreditar. Fé é confiar em
Deus! Você só aumenta a confiança em alguém à medida que você a conhece, certo? Da mesma forma, se você quiser aumentar
sua fé em Deus, você precisa buscar um relacionamento íntimo dEle. É através da sua comunhão com Ele; lendo a Bíblia, orando e
vivendo experiências no dia a dia, que a sua fé irá crescer. Por isso não desanime se você ainda não alcançou a mudança e maturidade que gostaria. Você está no caminho e se você perseverar, hoje você estará melhor do que ontem, e amanhã estará melhor
do que hoje!
Confie em Deus
Só Deus pode restaurar o que se quebrou em sua vida, só o amor de Deus pode te tirar da tristeza que sente agora e criar algo maravilhoso em sua vida. Deus é bom e misericordioso, e Ele não pede nada em troca, pede apenas que O você ame e confie n'Ele.
Só Deus pode trazer paz para aquilo que lhe aconteceu no passado, só Deus pode trazer um sentido para a sua vida no presente, e
esperança no futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos sonhos. Nós, com a nossa pouca sabedoria
humana, não sabemos dar o devido valor àquilo que realmente importa na vida, mas Deus, às vezes a duras pedras, nos mostra o que
é importante de verdade.
Quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus, mas
quando meditamos, permitimos que Deus fale conosco, e é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida.
Se você confia em Deus, não há o que temer! Faça a sua fé ser maior do que o seu medo.

Maria de Jesus Amaro de Oliveira
Parente
Prefeita Municipal

Jubiane Alves de Sousa Lopes
Sec. Mul. Adm. Planejamento e
Comunicação
Pedro Barbosa Pires
Diretor de Gabinete, Patrimônio e Portal da
Transparência
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