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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 208/2022
DE 06 DE SETEMBRO DE 2022

“Declara Dispensa de Licitação para Contratação de 
empresa (clínica) especializada para internação em regime 
fechado, por demanda judicial de pacientes de Miranorte, 
para tratamento de transtornos mentais.”

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 01 de Abril de 2021 e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO os documentos regulamente ajuntados ao 
processo de contratação.

CONSIDERANDO o que nos apresenta o “Parecer da Assessoria 
Jurídica e Controle Interno” deste Município e analise da Controladoria Geral 
do Município.

RESOLVE:

DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVES DO 
N.º33/2022 com fundamento no Art. 75 inciso II da Lei nº 14. 133 de 1º de 
abril de 2021 para a “Contratação de empresa (clínica) especializada para 
internação em regime fechado, por demanda judicial de pacientes de Miranorte, 
para tratamento de transtornos mentais”, para o período de Setembro a 31 de 
Dezembro de 2022, pelo valor total de R$ 13.600,00 (Treze Mil e Seiscentos 
Reais), a favor do CENTRO DE TRATAMENTO OBRA NOVA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o nº. 43.021.806/0001-79, localizada na Avenida Tocantins – nº 
1688 – Centro – Miracema/TO – CEP: 77.650-000), neste ato representado por 
seu sócio-administrativo Elias Mendes de Melo, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador do CPF n. 031.486.913-18 e RG n.º 1.520.762 SSP/TO, residente e 
domiciliado na cidade de Miracema do Tocantins -TO, doravante denominada 
CONTRATADA, cujas despesas correrão por conta das dotações orçamentárias: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.2601.2.075 – Elemento da Despesa: 
3.3.90.39.27 – Ficha: 00325 – Fonte: 1.500.1002.000000. PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

RENATO DONIZETI FICHER
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2022

OBJETO: Contratação de empresa (clínica) especializada para 
internação em regime fechado, por demanda judicial de pacientes de Miranorte, 
para tratamento de transtornos mentais.

O GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MIRANORTE – TO, em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas 
e, levando-se em considerações os termos do parecer jurídico e da controladoria 
do Município de Miranorte-TO, aprovo a realização da despesa, com base no 
Art. 75 – II da Lei Federal 14.133/2021.

RATIFICA

Ratifico, nos termos da lei, ajuntada as documentações neste processo, 
a contratação através da empresa CENTRO DE TRATAMENTO OBRA NOVA 
LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 43.021.806/0001-
79, estabelecida na  Avenida Tocantins – nº 1688 – Centro – Miracema-TO 
– CEP: 77.650-000.

Valor total da despesa: R$ 13.600,00 (Treze Mil e Seiscentos Reais).

Miranorte-TO, 06 de Setembro de 2022.

Renato Donizeti Ficher
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Miranorte-TO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  33º/2022.

O GESTOR DO FMS, RENATO DONIZETI FICHER, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CLINICA) ESPECIALIZADA PARA
INTERNAÇÃO EM REGIME FECHADO, POR DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTES DE MIRANORTE,
PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS CONFORME OS PROCESSOS:
000003976.2019.8.27.2726/TO e 00047266220208272726 PARA O EXERCÍCIO DE 2.022 COM BASE EM
PROCESSO LICITATÓRIO DADO COMO DESERTA..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento Fundo Municipal de Saúde, com o fim de manifestar acerca
do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades:  ,declarando previsão orçamentária com
saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao
Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º  a realização de licitação, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 21 de junhoDISPENSAR
de 1993 e suas alterações, para:

CENTRO DE TRATAMENTO OBRA NOVA LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 43.021.806/0001-
79, conforme Processo de dispensa.

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE. UNID. VALOR ESTIMADO VALOR VENCEDOR
1/1 INTERNAÇÃO COMPULSORIA 8,0000 SV 1700,0000 1700,0000

TOTAL VENCEDOR 13600,0000

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fundo Municipal de Saúde de MIRANORTE-TO, aos 06/09/2022.

 

____________________________________________

RENATO DONIZETI FICHER
GESTOR DO FMS

 

 

PÁG: 0001ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico  que  o  processo  nº  2785/2022  referente  a(o)  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO
33/2022  para  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  (CLINICA)  ESPECIALIZADA  PARA
INTERNAÇÃO  EM  REGIME  FECHADO,  POR  DEMANDA  JUDICIAL  DE  PACIENTES  DE
MIRANORTE,  PARA  TRATAMENTO  DE  TRANSTORNOS  MENTAIS  CONFORME  OS
PROCESSOS:  000003976.2019.8.27.2726/TO  e  00047266220208272726  PARA  O
EXERCÍCIO  DE  2.022  COM  BASE  EM  PROCESSO  LICITATÓRIO  DADO  COMO
DESERTA.  foi  publicado  no  Diário  Oficial  do  Município  em  06/09/2022  conforme
determinação prevista na Lei 14.133/21.

MIRANORTE, 6 de setembro de 2022
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ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2785/2022 MUNICÍPIO DE MIRANORTE -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022.

PÁG: 001

OBJETO:  DISPENSA DE LICITAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CLINICA)  ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO
EM  REGIME  FECHADO,  POR  DEMANDA  JUDICIAL  DE  PACIENTES  DE  MIRANORTE,  PARA  TRATAMENTO  DE
TRANSTORNOS  MENTAIS  CONFORME  OS  PROCESSOS:  000003976.2019.8.27.2726/TO  e  00047266220208272726
PARA  O  EXERCÍCIO  DE  2.022  COM  BASE  EM  PROCESSO  LICITATÓRIO  DADO  COMO  DESERTA.

OO((AA))   GGEESSTTOORR   DDOO   FFMMSS   ddoo((aa))   FFUUNNDDOO   MMUUNNIICCIIPPAALL   DDEE   SSAAUUDDEE   MMIIRRAANNOORRTTEE,,   TTOO,,   nnoo   uussoo   ee   ggoozzoo   ddee   ssuuaass   aattrriibbuuiiççõõeess
lleeggaaiiss,,  pprreevviissttaass  nnaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ee  EEssttaadduuaall,,  bbeemm  ccoommoo  nnaa  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  ee  ccoonnssiiddeerraannddoo  aaiinnddaa  oo  qquuee
ddiissppõõee  aa  LLeeggiissllaaççããoo  vviiggeennttee,,  ee  ooss  ddeemmaaiiss  aattooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss::  RREESSOOLLVVEE::

ADJUDICAR as empresas:

CENTRO  DE  TRATAMENTO  OBRA  NOVA  LTDA  pessoa  Jurídica,  devidamente  inscrita  no  CPF/CNPJ  sob  nº
43.021.806/0001-79,  estabelecida  na  AV  TOCANTINS,  QUADRA4C  LOTE  02,  Vila  Maria,  MIRACEMA  DO  TOCANTINS,
TO,  sendo  a  empresa  vencedora  dos  itens  relacionados  abaixo.

LLOOTTEE//IITTEEMM DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  IITTEEMM//OOBBJJEETTOO MMAARRCCAA QQTTDDEE UUNNIIDD.. VVAALLOORR  UUNNIITT VVAALLOORR  TTOOTTAALL

1/1

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  (CLINICA)  ESPECIALIZADA
PARA INTERNAÇÃO EM REGIME FECHADO,  POR DEMANDA
JUDICIAL  DE  PACIENTES  DE  MIRANORTE,  PARA
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS CONFORME OS
PROCESSOS:  000003976.2019.8.27.2726/TO  e
00047266220208272726  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  2.022  COM
BASE  EM  PROCESSO  LICITATÓRIO  DADO  COMO  DESERTA.

8,0000 SV 1.700,0000 13.600,0000

TTOOTTAALL  DDOO  FFOORRNNEECCEEDDOORR  ..:: 13.600,00

PUBLIQUE - SE

MIRANORTE, 06 de setembro de 2022

GESTOR DO FMS

RENATO DONIZETI FICHER
175.466.928-06

EDITAL 05/2022

ELEIÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MIRANORTE-TO

MIRANORTE-TO, 23 de setembro de 2022.

Processo Eleitoral para Eleições de Diretores nas Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Miranorte Tocantins.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE TOCANTINS, 
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, no 
uso de suas atribuições legais, torna público o Edital para Eleições Diretas de 
Diretores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Miranorte Tocantins, 
instituída pelas Leis Municipais nº 356/2013, de 23 de setembro de 2013 e Lei 
nº 535/2022, de 14 de setembro de 2022. 

  
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O processo eleitoral de Diretores das Escolas da Rede Pública 
Municipal de Miranorte Tocantins será regido por este Edital e eventuais 
retificações, caso necessário;

1.2 - O processo seletivo se dará por eleição direta e secreta, com a 
participação de todos os segmentos da comunidade escolar, sendo o voto de cada 
eleitor cadastrado, considerado único e com peso 1 (um).

1.3 - O cargo em comissão de Diretor de Escola, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais, é exercido em regime de dedicação exclusiva 
por servidor ocupante de cargo efetivo, da carreira de Professor de Educação 
Básica ou Especialista em Educação Básica, vedado ao seu ocupante exercer 
outro cargo na Administração Pública, direta ou indireta da Federação.

1.4 - O cargo de Diretor Escolar será para o período definido pelas 
Leis Municipais nº 356/2013, de 23 de setembro de 2013 e Lei nº 535/2022, de 
14 de setembro de 2022.

1.5 - A nomeação de servidor para exercer o cargo de Diretor de Escola 
é da competência Exclusiva do Prefeito Municipal, formalizada por ato próprio.

1.6 - O professor ou Especialista em Educação Básica que está 
modulado em duas Escolas poderá registrar sua candidatura em apenas uma 
unidade escolar.

1.7 - O período de inscrição da candidatura na Etapa I - será realizado 
nos dias 03 a 13 de outubro de 2022 junto a comissão eleitoral da escola em que 
for candidato, no horário de 7h às 11h. 

1.7.1 - No ato da inscrição da candidatura, toda a documentação 
exigida pela Lei Municipal nº 356/2013, de 23 de setembro de 2013 e Lei nº 
535/2022, de 14 de setembro de 2022 deverá ser entregue.

1.8 - A Comissão Eleitoral terá um prazo de até 24 horas para analisar 
a documentação e decidir pela habilitação ou indeferimento da candidatura. 

2. DOS CANDIDATOS

2.1 - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor de Unidade Escolar, 
professores e especialistas em educação da rede municipal de ensino que:

2.1.1 - tenha exercido cargo de professor, suporte pedagógico: 
Orientador, supervisor e coordenador pedagógico, ou diretor, em escola da Rede 
Municipal de Ensino mediante concurso público, com no mínimo 03 (Três) 
anos de exercício, observada a data de lançamento do Edital de convocação das 
eleições e encontrar-se em pleno exercício de suas funções;

2.1.2 - comprovem habilitação em cursos de licenciatura de 3º grau em 
Pedagogia ou em nível de pós-graduação em Gestão, Supervisão e Orientação 
Educacional;

2.1.3 - não estejam envolvidos em processos de sindicância, 
administrativos e criminais;

2.1.4 - estejam em gozo dos direitos políticos (certidão de quitação 
eleitoral e certidão de crime eleitoral);

2.1.5 - comprovem regularidade em relação às obrigações militares, 
se do sexo masculino;

2.1.6 - apresentem certidão negativa expedida pela Secretaria da 
Receita Federal;

2.1.7 - apresentem Declaração, da disponibilidade de assumir carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais exigidas para o exercício do cargo/ ou 
de dedicação exclusiva, se for o caso;

2.1.8 - apresentem declaração firmada pelo (a) Secretário (a) 
Municipal de Educação, da qual conste, o candidato não haver sofrido condenação 
definitiva por crime ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão, 
no exercício de cargo ou de destituição de função pública;

2.1.9 - estar em efetivo exercício na rede municipal, lotada ou em 
atribuição de exercício, concursado (a) há pelo menos 03 (três) anos, na área 
docente, anterior a data do edital;

2.1.10 - apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos 
pedagógicos, administrativos e financeiros a serem implementados na escola, 
em consonância com o Projeto Político Pedagógico e compatível ao exercício 
da gestão;

2.1.11 - ter recebido conceito igual ou superior a 70% (setenta por 
cento) na última avaliação do desempenho.

2.1.12 - ter recebido conceito igual ou superior a 70% (setenta por 
cento) na aferição de conhecimentos específicos para a seleção de diretor(a);

2.1.13 - apresentar certidão de antecedentes criminais;

2.1.14 - apresentar certidão negativa do SPC e do SERASA;

2.1.15 - apresentar certificado de conclusão ou documento 
comprobatório de estar frequentando curso de formação continuada para gestor 
escolar, ou declaração comprometendo-se a participar de curso(s) nesta área, 
quando oferecido(s) pela Secretaria Municipal da Educação.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETOR 
ESCOLAR

3.1 - O Processo de Escolha de candidato à função comissionada de 
Diretor contará com as seguintes etapas: 

Etapa I - entrega de documentação exigida;

Etapa II - avaliação individual de conhecimentos específicos;

Etapa III - escolha do Diretor pela comunidade escolar;

A Etapa I - o candidato deverá apresentar a documentação para a 
comissão eleitoral local. 

A Etapa II - será de caráter classificatório.

3.2 - A Etapa II consistirá em avaliação de conhecimento especifico, 
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mediante provas objetivas em consonância com a função de Diretor.

3.2.1- Os 03 (três) candidatos à função comissionada de Diretor que 
obtiverem as maiores notas de aproveitamento, no somatório de pontos obtidos 
e/ou a maior classificação de aproveitamento, no somatório de pontos obtidos 
na avaliação de conhecimento específico passará à Etapa III.

O candidato que obtiver nota menor que 7,0 (sete) estará 
automaticamente desclassificado.

3.2.2 - na divulgação da Etapa II será utilizado o termo “candidato 
classificado”.

3.3 - A Etapa III que corresponde à eleição direta dos candidatos, 
classificados, será realizada na comunidade escolar, no âmbito da unidade escolar, 
no dia 07 (sete) de dezembro de 2022.

3.4 - O processo de inscrição seguirá cumulativamente a sequência 
do procedimento abaixo:

3.4.1 - o processo de inscrição acontecerá no âmbito da Unidade 
Escolar, onde os candidatos apresentarão as documentações exigidas no item II 
para a Comissão Eleitoral Local;

3.5 - É proibida qualquer ação política partidária na divulgação do 
candidato à direção, e seu descumprimento resultará no cancelamento do registro 
da candidatura.

3.6 - Considerar-se-á eleito o Diretor Escolar que alcançar metade 
mais um do total dos votos válidos, considerando o somatório dos segmentos: 
Profissionais da Educação, pais e alunos da escola;

3.7 - Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios 
de desempate:

3.7.1 - a candidatura em que o candidato à função de diretor que tenha 
obtido maior conceito na avaliação de aferição de conhecimentos específicos 
para a seleção de diretor (a).

3.7.2 - a candidatura em que o candidato a diretor apresentar maior 
tempo de efetivo exercício na unidade escolar para a qual esteja concorrendo;

3.7.3 - a candidatura que o candidato apresentar mais idade.

3.8 - O professor efetivo com as habilitações exigidas no item II 
deste edital, somente poderá candidatar-se em uma única unidade escolar na 
qual estiver em efetivo exercício.

4. DAS FASES DA AVALIAÇÃO

4.1 - Será aplicado exame de conhecimentos aferidos por meio de 
aplicação da prova objetiva, de caráter classificatório, abrangendo os objetos de 
avaliação, conforme o quadro a seguir:

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA Legislação 15
Gestão Escolar 20
Plano de Gestão 05

** Módulos de Conhecimentos Básicos: 

- Legislação: LDB, PCCR, ECA, PME, BNCC, Estatuto do Servidor 
Público Municipal de Miranorte e Regimento Escolar da Rede Municipal de 
Miranorte.

- Gestão Escolar: Dimensões Administrativa, Pedagógica, Financeira 
e Pessoal.

4.2 - A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas e será 
aplicada na data de 27 (vinte e sete) de outubro de 2022, no turno matutino.

4.3 - Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão 
disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Miranorte 
(www.miranorte.to.gov.br), Placar da SEMED e das Escolas, onde houver 
eleições, a partir do dia 19 de outubro de 2022.

4.4 - O candidato somente poderá realizar a prova no local designado 
pela Secretaria Municipal da Educação de Miranorte-TO.

4.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado.

4.6 - A Secretaria Municipal da Educação de Miranorte-TO poderá 
enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, 
comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail ou por via Whatsapp,  
sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu 
correio eletrônico.

4.7 - O (a) candidato (a) deve comparecer ao local da avaliação com 
30 (trinta) minutos de antecedência.

5. DA PROVA OBJETIVA

5.1 - A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha, com 15 questões sobre Legislação, 20 questões sobre Gestão 
Escolar e 05 questões específicas sobre Plano de Gestão.

5.2 - A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha 
de quatro opções e uma única resposta correta, de acordo com o comando de 
cada questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão quatro campos de 
marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que 
o candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada 
correta, de acordo com o comando da questão.

5.3 - O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, 
somente um dos quatro campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os 
prejuízos decorrentes de marcações indevidas.

5.4 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva 
para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá 
substituição da folha de respostas por erro do candidato.

5.5 - O candidato é responsável pela conferência de seus dados 
pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição preliminar e o número 
de seu documento de identidade.

5.6 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas. Serão 
consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este 
Edital e/ou com as instruções contidas na folha de respostas, tais como: 
dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não 
preenchido integralmente.

5.7 - O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar 
ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com 
os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura.

5.8 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas 
sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 
acompanhado por agente da Secretaria Municipal da Educação de Miranorte-TO 
devidamente treinado.

5.9 - A Secretaria Municipal da Educação de Miranorte-TO divulgará 
o gabarito das respostas da prova objetiva nos endereços: na Sede da Secretaria 
Municipal da Educação e Sede das Escolas Municipais a partir do dia 27 de 
outubro de 2022.

5.10 - A Secretaria Municipal da Educação de Miranorte-TO divulgará 
o resultado da classificação e as respectivas notas dos candidatos que realizaram 
a prova objetiva, no Diário Oficial do Município de Miranorte, Placar da SEMED 
e Escolas Municipais, a partir da data 01 de novembro de 2022. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1 - Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por meio 
de processamento visual e manual.

6.2 - A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: 0,25 pontos, caso a resposta do 
candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 
0,00, caso não haja marcação, haja mais de uma marcação ou marcação em 
discordância com o gabarito oficial.

6.3 - O cálculo da nota na prova objetiva, comum à prova de todos 
os candidatos, será igual à soma das notas obtidas em todas as questões que a 
compõem.

6.4 - Serão classificados na avaliação os 03 (três) candidatos que 
obtiverem as maiores notas na prova objetiva. 

6.5 - Será desclassificado na avaliação o candidato que obtiver nota 
menor que 7,0 (sete) ou não fizer a prova objetiva.
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6.6 - O candidato eliminado na forma do subitem 6.5 deste Edital não 

terá classificação alguma na avaliação.

7. DOS RECURSOS

7.1 - Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão 
divulgados no Diário Oficial do Município de Miranorte, Placar da SEMED e 
Escolas Municipais, onde houver eleição. 

7.2 - O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos 
oficiais preliminares da prova objetiva disporá de 01 (um) dia útil para fazê-lo, 
contado, initerruptamente, a partir do dia subsequente ao da divulgação desses 
gabaritos, no horário das 07 (sete) horas às 11 (onze) horas, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.

7.3 - Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
objetiva, o candidato deverá dirigir-se exclusivamente a Comissão do PCCR na 
Secretaria Municipal da Educação de Miranorte para Interposição de recurso, 
via requerimento, devidamente fundamentado.

7.4 - O recurso interposto pelo candidato deverá ser claro, consistente 
e objetivo.

7.5 - Recurso inconsistente ou intempestivo será indeferido.

7.6 - O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser indeferido.

7.7 - Se do exame de recursos resultar em anulação de questão 
integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

7.8 - Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido.

7.9 - Todos os recursos serão analisados e as justificativas das 
alterações e anulações de gabarito serão divulgadas nos endereços: no Diário 
Oficial do Município de Miranorte, Placar da SEMED e das Escolas, onde 
houver eleição.

 7.10 - Não será aceito recurso, via correio eletrônico, via whatsApp 
e/ou procuração e fora do prazo estipulado no referido Edital.

7.11 - Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de 
recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado 
final da prova objetiva e do resultado final da avaliação.

7.12 - Recursos cujo teor desrespeite a banca serão indeferidos.

8. DO RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO

8.1 - A nota final será apresentada após a correção da prova objetiva 
e finalizado o processo de interposição de recursos.

8.2 - Os candidatos serão classificados de acordo com os valores 
decrescentes da nota final da avaliação.

8.3 - Os candidatos poderão acessar o resultado de avaliação por meio 
do site oficial da Prefeitura Municipal de Miranorte (www.miranorte.to.gov.br) 
e/ou placar da SEMED e Escola, onde houver eleição.

9. DO REGISTRO DA CANDIDATURA

9.1 - O período de inscrição da candidatura na Etapa I - será realizado 
nos dias 03 a 13 de outubro de 2022, junto a comissão eleitoral da escola em 
que for candidato, no horário de 7h às 11h.

9.2 - A falta de qualquer documentação exigida constitui motivo de 
indeferimento do registro de candidatura.

9.3 - A Comissão Eleitoral deverá encaminhar a Comissão do PCCR 
(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica), 
o registro dos candidatos deferidos, no prazo de 24 horas após o deferimento 
das candidaturas, para que sejam afixados no Diário Oficial do Município de 
Miranorte, Mural da SEMED e Murais das Escolas Municipais.

9.4 - Caberá recurso contra o indeferimento da candidatura após a 
publicação pela Comissão Eleitoral Escolar, e em caso de manutenção, caberá 
recurso a Comissão do (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração).

10. DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA

10.1 - Caso haja pedido de impugnação do registro de candidatura, 
qualquer membro da comunidade escolar poderá devidamente fundamentado, 

requerer a impugnação, relativa ao processo eleitoral, no prazo de quarenta e 
oito horas, após a ocorrência, junto a:

I - Comissão Eleitoral Escolar em Primeira Instância;

II - Comissão do PCCR em Segunda Instância.

10.1.1 - cada instância terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 
emitir parecer.

10.2 - Em qualquer dos casos de pedido de impugnação haverá direito 
a ampla defesa.

11. DOS ELEITORES

11.1 - Terão direito a voto na eleição:

11.1.1 - alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), e aluno do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

11.1.2 - os profissionais da educação em efetivo exercício na escola 
até o dia do pleito;

11.1.3 - profissionais terceirizados que cumpram serviço na escola 
por período superior a 30 dias no ano corrente da eleição;

11.1.4 - serão realizadas previamente listagens contendo os nomes de 
todos os votantes na Unidade Escolar para controle no dia da eleição;

11.1.5 - pai, mãe ou responsáveis legais de aluno, regularmente 
matriculado e frequente na escola, identificado e cadastrado pela comissão 
eleitoral, independentemente do número de filhos matriculados na mesma escola;

11.2 - A escola deverá convocar pai, mãe ou responsáveis legais de 
aluno para realizar cadastro dos eleitores aptos a votar; 

11.3 - O pai, mãe, ou responsável legal, que tenham filhos matriculados 
em mais de uma Unidade Escolar da rede municipal de ensino, terá direito ao 
voto em cada uma delas;

11.4 - No momento da votação o eleitor deverá apresentar um 
documento oficial de identidade com foto e assinatura;

11.5 - Não será permitido o voto por procuração;

11.6 - Não será permitido o voto do servidor com licença sem 
vencimento ou em licença especial.

12. DA COMISSÃO ELEITORAL

12.1 - Será formada uma Comissão Eleitoral com o objetivo de 
organizar e coordenar o processo eleitoral na rede municipal de ensino que será 
composta por:

12.1.1 - 02 (dois) representantes dos profissionais em educação 
indicado pela categoria;

12.1.2 - 01 (um) representante do segmento pais, mães ou responsáveis 
por estudantes;

12.1.3 - 01 (um) representante da categoria de alunos maior de idade.

13. COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DO PCCR (PLANO DE 
CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO)

13.1 - coordenar e tomar todas as providências necessárias para a 
realização do pleito;

13.2 - expedir resoluções acerca do processo de eleição;

13.3 - definir o período de campanha eleitoral;

13.4 - definir modelo único de cédulas de votação de acordo com o 
número de eleitores;

13.5 - fiscalizar a eleição e a apuração dos votos;

13.6 - receber ata de apuração entregue pela Mesa Apuradora, para 
divulgação do resultado apurado;

13.7 - divulgar e publicar o resultado geral do pleito;

13.8 - ratificar as candidaturas aprovadas pelas comissões locais;

13.9 - dar parecer sobre impugnações apresentadas as Comissões 
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Eleitorais de cada escola.

14. COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR

14.1 - A Comissão Eleitoral Escolar, formada por 04 (Quatro) 
membros, organizará e supervisionará as eleições nas respectivas escolas, não 
sendo permitido que seus membros concorram como candidato ao pleito, cuja 
composição será a seguinte:

14.2 - 02 (dois) membros do segmento dos profissionais da educação 
da escola;

14.3 - 01 (um) membro do corpo discente com idade superior a 18 
anos;

14.4 - 01 (um) representante dos pais ou responsável que seja membro 
do colegiado;

14.5 - A Comissão Eleitoral Escolar eleita na escola deverá afixar, 
até o dia 30 de setembro de 2022, em locais públicos e visíveis, os nomes dos 
componentes da comissão eleitoral, dos candidatos à direção e encaminhar, 
imediatamente, por ofício ao Presidente da Comissão do PCCR (Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração) com os nomes dos mesmos;

14.6 - Não poderão compor a Comissão Eleitoral Escolar os candidatos 
inscritos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau e o cônjuge;

14.7 - A Comissão Eleitoral Escolar, após constituída, elegerá seu 
presidente;

14.8 - Os membros da Comissão Eleitoral Escolar deverão conduzir 
o processo de forma imparcial, vedado qualquer tipo de manifestação de apoio 
aos candidatos;

14.9 - Caberá à Comissão Eleitoral Escolar planejar, organizar, 
presidir, conduzir e deliberar sobre as questões inerentes ao processo eleitoral, 
garantindo o cumprimento do previsto neste Edital e, ainda, com exclusividade, 
as seguintes atribuições:

14.9.1 - cadastrar os eleitores aptos a votar na eleição, junto à secretaria 
da escola em modelo definido pela comissão PCCR (Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração);

14.9.2 - mobilizar a comunidade escolar para a eleição;

14.9.3 - afixar, em locais públicos e visíveis da escola e da 
comunidade, o Edital de convocação para eleição, a relação dos candidatos e 
os demais atos pertinentes;

14.9.4 - validar a relação dos eleitores procedida pela secretaria e 
comissão eleitoral; 

14.9.5 - conferir, rubricar as listas de eleitores credenciados;

14.9.6 - deliberar sobre a necessidade e/ou a pertinência para 
realização de campanha e debates na unidade escolar;

14.9.7 - afixar a relação dos candidatos, dando ciência à comunidade 
de eleitores;

14.9.8 - credenciar os fiscais dos candidatos que serão identificados 
por crachás;

14.9.9 - identificar as cédulas de votação no verso com a assinatura de 
02 (DOIS) membros da mesa de votação e a assinatura do presidente da comissão;

14.9.10 - indicar mesários para realizar o pleito;

14.9.11 - supervisionar, conduzir e validar os trabalhos da eleição 
e apuração;

14.9.12 - solucionar as demandas que ocorrerem durante o processo 
eleitoral;

14.9.13 - recolher todo o material das eleições após o encerramento 
do processo;

14.9.14 - escrutinar os votos e fazer ata com os resultados do pleito;

14.9.15 - condicionar em envelopes, com lacres devidamente 
rubricados, todo o material sobre o processo eleitoral, e entregar à Comissão 
do PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração), na Secretaria Municipal 
de Educação logo após o término das eleições;

14.10 - A direção da escola deverá colocar todos os recursos humanos 

e materiais possíveis à disposição da Comissão Eleitoral Escolar, para que ela 
possa incumbir-se com presteza de suas atribuições;

14.11 - A direção da escola deverá liberar, quando necessário, os 
servidores que compõem a Comissão Eleitoral Escolar, desde que garantido o 
andamento normal das atividades escolares.

15. DA CAMPANHA ELEITORAL

15.1 - Os candidatos poderão promover suas campanhas eleitorais, 
respeitando o previsto neste Edital;

15.2 - Cabe a comissão do PCCR (Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração), e a Comissão Eleitoral Escolar fiscalizar a propaganda eleitoral, 
nos termos deste Edital;

15.3 - A propaganda dos candidatos será realizada no período de 04 
de novembro a 06 de dezembro de 2022;

15.4 - A campanha eleitoral deverá ser encerrada às 22 horas do dia 
anterior ao pleito, com retirada de todo o material de campanha do interior da 
unidade escolar e do(s) anexo(s), se for o caso;

15.5 - É expressamente proibido aos candidatos a Diretor Escolar 
o uso de meios que atestem aliciamento dos votantes, sob pena de terem suas 
candidaturas impugnadas, depois de comprovado o ato ilícito;

15.6 - É vedada na campanha:

15.6.1 - a confecção, utilização gratuita ou não de bens, valores e 
serviços, camisetas, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, pelos candidatos 
ou por terceiros com sua autorização e quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao eleitor;

15.6.2 - a utilização dos recursos da escola para as atividades 
promocionais de campanha dos candidatos;

15.6.3 - a utilização de material de consumo da escola para fins de 
promoção de campanha dos candidatos, exceto material necessário a apresentação 
do plano de trabalho;

15.7 - A Comissão Eleitoral Escolar, junto com a respectiva Direção da 
Escola e os candidatos inscritos, deverão decidir sobre a utilização dos espaços 
da escola para a propaganda eleitoral;

15.8 - É vedado a qualquer profissional fazer campanha dentro das 
salas em horário de aula, exceto a presença do candidato a diretor ou mediante 
agendamento junto a Comissão Eleitoral Escolar.

16. DAS MESAS DE VOTAÇÃO

16.1 - Todas as deliberações que ocorrerem durante o processo 
eleitoral deverão ser registradas em caderno de ATA próprio que deverá ser 
iniciado pela Comissão Eleitoral Local e no qual devem ser registradas todas 
as situações referentes ao processo eleitoral na escola;

16.2 - Na Mesa de Votação haverá uma relação de eleitores, elaborada 
conjuntamente pela Secretaria da Escola e Comissão Eleitoral Escolar;

16.3 - No dia da votação, o eleitor, após a identificação, assinará a 
relação de eleitores, receberá uma cédula única, votará e deverá ser orientado a 
colocar o seu voto dobrado na urna a vista do mesário;

16.4 - Em hipótese alguma será permitido o direito ao voto, o eleitor 
que não constar na relação de eleitores;

16.5 - O eleitor que não souber ou não puder assinar o nome, lançará 
a impressão do polegar no local próprio da relação de eleitores;

16.6 - Os fiscais deverão solicitar ao presidente da Comissão Eleitoral 
Escolar o registro em ata de eventuais irregularidades;

16.7 - Compete aos componentes da Mesa de Votação:

16.7.1 - rubricar as cédulas únicas;

16.7.2 - conduzir a votação;

16.7.3 - solucionar as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem.

16.8 - Ao término da eleição, às 17h, o presidente da Comissão 
Eleitoral Escolar determinará que sejam distribuídas senhas aos eleitores 
presentes, habilitando-os a votar, ficando impedidos de fazê-lo aqueles que se 
apresentarem após esse horário;
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16.9 - Ao término da votação, a mesa, junto a Comissão Eleitoral 

Escolar deverá proceder à apuração dos votos, redigir ATA, colocar em 
envelope, lacrar e entregar a Comissão do PCCR (Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração), na Secretaria Municipal de Educação até o dia 07 de dezembro 
de 2022.

17. DA VOTAÇÃO 

17.1 - A votação terá início às 08h e encerrar-se-á às 17h do dia 07 de 
dezembro de 2022, e acontecerá na sede das unidades escolares;

17.2 - A votação será realizada em uma única urna ou quantas forem 
necessárias. 

17.3 - Não será permitido:

17.3.1 - votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, ainda que 
o eleitor represente segmentos diversos ou acumule cargos ou funções;

17.3.2 - mais de um voto de mãe, pai ou responsável pelo estudante, 
identificado no cadastro de eleitores, independentemente do número de filhos 
matriculados na mesma unidade escolar;

17.4 - Cada candidato poderá apresentar fiscais para acompanhar o 
processo de votação, de acordo com a seguinte tabela:

Número de alunos matriculados Número de fiscais por candidato
Até 200 alunos 02 fiscais
Entre 201 a 400 alunos 03 fiscais
Acima de 401 alunos 4 fiscais

18. DA APURAÇÃO

18.1 - A apuração dos votos será efetuada na sede de cada Unidade 
Escolar logo após o término da votação;

18.2 - A mesa receptora e a Comissão Eleitoral constituirão a mesa 
de apuração;

18.3 - Antes do início da apuração, a Mesa decidirá quanto à validade 
de cada voto em separado, excluindo da urna a cédula do voto julgado nulo, de 
forma que seja garantido o seu sigilo;

18.4 - Será considerado nulo o voto cuja cédula apresentar, pelo 
menos, uma das seguintes irregularidades:

18.4.1 - estiver com mais de um candidato assinalado;

18.4.2 - conter qualquer expressão, frase, palavra ou símbolo, além 
da marcação necessária para identificar o candidato;

18.4.3 - não corresponder ao modelo oficial;

18.4.4 - não estiver rubricada pelo mesário e pelo presidente da Mesa 
Receptora;

18.5 - A computação dos votos será da seguinte forma:

18.5.1 - todos os segmentos o voto terá peso 01 (um), ou seja, cada 
voto será multiplicado por 1 (um). 

18.6 - Será considerada eleita a candidatura que obtiver metade mais 
um do total de votos válidos;

18.7 - Concluídos os trabalhos de escrutinação e lavrada a Ata de 
Apuração será feita a divulgação do resultado;

18.8 - Havendo mais de um (a) candidato (a) inscrito (a) será 
considerado (a) eleito (a) o candidato (a) que obtiver a maioria simples dos 
votos válidos. 

19. DOS RECURSOS PÓS-APURAÇÃO

19.1 - A ATA com os resultados das eleições será afixada na Unidade 
Escolar e na sede da Secretaria Municipal de Educação no dia 07 de dezembro 
de 2022, tendo os candidatos o prazo de 48 horas úteis (quarenta e oito) horas 
para interpor recurso;

19.2 - Na contagem do prazo será excluído o dia da publicação e 
incluído o dia do vencimento;

19.3 - Os recursos serão interpostos por escrito e devidamente 
fundamentados, perante o Presidente da Comissão do PCCR (Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração), na Secretaria Municipal de Educação, localizada 

à Avenida Bernardo Sayão, nº 266, Centro, neste município, e julgados pela 
mesma, acompanhada da Comissão Eleitoral Escolar, que terá o prazo máximo 
e improrrogável de 03 (três) dias úteis para pronunciar-se acerca do recurso;

19.4 - Não será admitido recurso contra a votação e/ou apuração se 
não houver registro de possíveis irregularidades perante a respectiva mesa no 
ato da votação ou da contagem de votos.

20. DOS PRAZOS 

Para o disposto neste Edital, deverão ser observados os seguintes 
prazos:

- Montar a comissão eleitoral de 26 a 30 de setembro de 2022;

20.2 - A Comissão Eleitoral Escolar eleita na escola deverá afixar no 
mural o nome dos componentes da comissão até dia 30 de setembro de 2022;

20.3 - Período de inscrições de 03 a 13 de outubro de 2022;

20.4 - Data para a comissão local deferir ou indeferir pela candidatura: 
14 de outubro de 2022;

- O candidato tem 48 (quarenta e oito) horas para interpor recurso 
contra o indeferimento da candidatura; 

Data para comissão local encaminhar para a comissão PCCR (Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração), a inscrição da candidatura: 17 de outubro 
de 2022;

20.7 - Análise da documentação recebida pela Comissão do PCCR 
da comissão eleitoral: 18 e 19 de outubro de 2022;

20.8 - Afixar o nome dos candidatos e o local das provas no mural da 
SEMED e locais visíveis das escolas: 19 de outubro de 2022;

- Data e Horário da Prova Objetiva: 27 de outubro de 2022 das 8h 
às 12h;

- Divulgação do gabarito dia 27 de outubro de 2022;

- Recursos do gabarito dia 31 de outubro de 2022;

- Análise do recurso e divulgação do gabarito final e a classificação 
dos candidatos dia 01 de novembro de 2022;

- Homologação das candidaturas: 03 de novembro de 2022;

- Período Eleitoral: de 04 de novembro a 06 de dezembro de 2022;

- Apresentação do Plano de Ação para a comunidade escolar de 04 
de novembro a 06 de dezembro de 2022;

- Data da eleição e horário de votação: dia 07 de dezembro de 2022, 
das 8h às 17h;

- Apuração dos Votos e resultados: 07 de dezembro de 2022, a partir 
das 17h;

- Pedido de Recurso da eleição a partir do dia 08 de dezembro de 2022;

- Envio de ofício ao Prefeito Municipal com o nome dos novos 
diretores até o dia 16 de dezembro de 2022;

- Ato de posse até dia 06 de janeiro de 2023.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Para o mandato do cargo de Diretor Escolar e suas obrigações 
deverão ser observadas a Lei Municipal nº 356/2013 de 23 de setembro de 
2013, Lei Municipal nº 412/2015, de 20 de agosto de 2015 e Lei Municipal nº 
535/2022, de 14 de setembro de 2022.

21.2 - O titular da Secretaria Municipal da Educação submeterá os 
nomes dos servidores eleitos para exercer o cargo de Diretor de Escola, ao 
Prefeito Municipal.

21.3 - Os casos omissos serão tratados pela comissão do PCCR (Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração), juntamente com a Secretária Municipal 
de Educação.

21.4 - Qualquer membro da comunidade escolar poderá devidamente 
fundamentado, requerer a impugnação, relativa ao processo eleitoral, no prazo 
de quarenta e oito horas, após a ocorrência, junto a:
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I - Comissão Eleitoral Escolar em Primeira Instância;

II - Comissão do PCCR em Segunda Instância.

21.5 - Cada instância terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 
emitir parecer. 

21.6 - A publicação deste edital se fará com a afixação na Secretaria 
Municipal da Educação e nas escolas onde houver eleição.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Educação de Miranorte, Estado de Tocantins, 
aos 23 dias de setembro de 2022. 

Célia Marques da Silva
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 006, de 01 de janeiro de 2021

EXTRATO DO EDITAL 05/2022 - ELEIÇÃO PARA DIRETORES 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANORTE-TO

Local de Inscrições: Na sede da escola onde houver eleição.

Local de Votação: Na sede da escola onde houver eleição.

Extrato do Edital do Processo Eletivo Data
Montar a comissão eleitoral: 26 a 30 de setembro de 2022
A Comissão Eleitoral Escolar eleita na escola deverá afixar no 
mural o nome dos componentes da comissão

30 de setembro de 2022

Período de inscrições: 03 a 13 de outubro de 2022
Data para a comissão local deferir ou indeferir a inscrição da 
candidatura: 

14 de outubro de 2022.

Data para comissão local encaminhar para a Comissão do PCCR 
a inscrição da candidatura: 

17 de outubro de 2022

Análise da documentação recebida pela Comissão do PCCR 
da comissão:

18 de outubro de 2022

Afixar o nome dos candidatos no mural da SEMED e locais 
visíveis das escolas:

19 de outubro de 2022

Colocar no painel da escola e na SEMED o nome dos candidatos 
e o local das provas:

19 de outubro de 2022

Data e Horário da Prova Objetiva: 27 de outubro de 2022 das 8h às 12h
Divulgação do gabarito: 27 de outubro de 2022
Recursos do gabarito: 31 de outubro de 2022
Análise do recurso e divulgação do gabarito final e a classificação 
dos candidatos:

01 de novembro de 2022

Homologação das candidaturas: 03 de novembro de 2022
Período Eleitoral: de 04 de novembro a 06 de dezembro de 2022
Apresentação do Plano de Ação para comunidade: Durante o período eleitoral
Data da Eleição: 07 de dezembro de 2022.
Horário de Votação: 07 de dezembro de 2022 de 8h às 17h.
Apuração dos Votos e resultados: 07 de dezembro de 2022 a partir das 17h.
Ato de posse: Até dia 06 de janeiro de 2023

Célia Marques da Silva, Secretária Municipal da Educação de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a abertura das eleições para o Processo Eletivo para Diretor Escolar.

Todas as informações referentes ao Processo Eletivo estão 
estabelecidas no Edital 05/2022. 
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