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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 371/2022
Miranorte-TO, 10 de novembro de 2022

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit no setor da Saúde, 
Educação, Infraestrutura e Outros e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, usando de 
suas atribuições legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 
de 07 de abril de 2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder 
à contratação de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, 
no Quadro de Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

Considerando o direito constitucional, garantido aos trabalhadores 
empregados, o de usufruir 30 dias de férias regulamentares, transcorrido 12 
meses de efetiva atividade;

Considerando que os membros do Conselho Tutelar de Miranorte-
TO, tem o direito de usufruir de férias programadas para serem gozadas 30 dias 
por cada membro.

DECRETA:

Art. 1º - Em razão da programação de férias concedidas aos membros 
do Conselho Tutelar de Miranorte-TO, sendo que cada membro gozará de 30 
dias de férias, fica contratada, em caráter temporário, para suprir os respectivos 
afastamentos dos membros por motivo de férias, a Srª ANA LÚCIA CRUZ DA 
SILVA, que figura como 1º suplente de membro do conselho tutelar, situação 
obtida na ultima eleição.

Parágrafo Único. A contratação mencionada no caput tem o prazo de 
10 de novembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 10 dias do mês 
de novembro de 2022.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 372/2022
Miranorte-TO, 10 de novembro de 2022

“Dispõe sobre a rescisão/exoneração do contrato/servidor 
por tempo determinado e dá outras providências. ”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o Contrato Administrativo para admissão 
temporária de pessoal por excepcional interesse público, poderá ser rescindido/
exonerado, antecipada e unilateralmente, conforme o disposto em seu inciso V 
da Cláusula oitava, nos termos do Princípio da Conveniência e Interesse Público;

DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido o Contrato Administrativo para admissão 
temporária de pessoal por excepcional interesse público nº129/2022, constante 
no Decreto nº147/2022 de 10 de março de 2022, publicado no DOEM nº883 de 
10/10/2022, e exonerado(a) do cargo de Auxiliar de Serviço Gerais, Fábio dos 
Santos Machado, CPF 044.945.871-76, a partir do dia 10 de novembro de 2022.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte–TO, aos 10 dias do 
mês de novembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 373/2022
Miranorte-TO, 10 de novembro de 2022

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit no setor da Saúde, 
Educação, Infraestrutura e Outros e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, usando de suas atribuições 
legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 de 07 de abril de 
2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder à contratação 
de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, no Quadro de 
Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

                       
DECRETA:

Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 
suprimento de déficit na Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica contratado 
por tempo determinado, com 40h semanais, o servidor, conforme demonstrativo 
abaixo:

Nome Função Data Admissão
Huclas Abreu Castro Auxiliar Serviço Saúde 10/11 a 31/12/2022
Praxedes Ferreira da Silva Vigia 10/11 a 31/12/2022

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 10 dias do 
mês novembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº186/2022

Miranorte-TO, 10 de novembro de 2022
 
 O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária dentro do Estado no valor de 
R$ 100,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 100,00(cem reais), 
para o servidor Edivaldo Fidelis Pereira, Assessor II, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Administração, para se deslocar até a cidade de Palmas-TO, no dia 
10 de novembro de 2022, diária para o servidor municipal quando em viagem 
a Palmas-TO, com a finalidade de conduzir o caminhão levando de Miranorte 
para Palmas, a estrutura do palco, camarim, destinado a comemoração do 59º 
aniversário de Miranorte. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 10 dias do mês 
de novembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECISÃO INSTAURADORA DE REURB 

Procedimento: 7.339/2019 

Núcleo Urbano Informal: Loteamento Primavera - M-1.389 e M-2.027 do SRI de Miranorte - TO 

 

Trata-se de requerimento formulado pelo legitimado DIVINO ALVES 

GUIMARÂES, postulando a instauração formal da Regularização Fundiária de 

Interesse Social (Reurb-S) e com a petição vieram documentos. 

Em razão do pedido, determino a abertura do procedimento 

administrativo, da Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) no 

Loteamento Primavera – Setor Aeroporto (M-1.389 e M-2.027) nos termos dos 

artigos 32 da Lei nº 13.465/17. 

Consoante Lei nº 13.465/17, deverão ser efetuadas as seguintes 

diligências:  

1.analisar detidamente o projeto de regularização, no que se refere aos 

desenhos, ao memorial descritivo e ao diagnóstico urbanístico, jurídico e 

ambiental;  

2.na REURB-S: operada sobre área de titularidade de ente público, 

caberá ao referido ente público ou ao Município promotor a responsabilidade de 

elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos do ajuste que venha a 

ser celebrado e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e 

se for operada sobre área titularizada por particular, caberá ao Município a 

responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a  
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implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; (art. 33 da Lei 

13.465/17); 

3.celebrar o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, 

públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso 

IX do artigo 35 da Lei 13.465/17; 

4.notificar os titulares de domínio, os confinantes e os terceiros 

eventualmente interessados, para, querendo, apresentarem impugnação no 

prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação; (art. 24, 

§1º do Decreto nº 9.310/18); 

5.receber as impugnações e promover procedimento extrajudicial de 

composição de conflitos, fazendo uso, inclusive, da arbitragem ou poderão 

instalar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito 

da administração local ou, ainda, celebrar termo de ajustes com o Tribunal de 

Justiça Estadual (art. 14 do Decreto nº 9.310/18 e art. 21 da Lei nº 13.465/17); 

6.elaborar ou aprovar o projeto de regularização fundiária, podendo 

dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas 

destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a 

outros parâmetros urbanísticos e edilícios, independente de existência de lei 

municipal neste sentido (§1º, art. 3º do Decreto 9.310/18); 

7.emitir a Certidão de Regularização Fundiária, acompanhado ou não 

da titulação final - legitimação fundiária; (art. 42, §3º do Decreto n º 9.310/18); 

8. Emitir conclusão formal do procedimento. 

 

Publique-se no meio oficial e dê-se ciência ao legitimado. 
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implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; (art. 33 da Lei 

13.465/17); 

3.celebrar o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, 

públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso 

IX do artigo 35 da Lei 13.465/17; 

4.notificar os titulares de domínio, os confinantes e os terceiros 

eventualmente interessados, para, querendo, apresentarem impugnação no 

prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação; (art. 24, 

§1º do Decreto nº 9.310/18); 

5.receber as impugnações e promover procedimento extrajudicial de 

composição de conflitos, fazendo uso, inclusive, da arbitragem ou poderão 

instalar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito 

da administração local ou, ainda, celebrar termo de ajustes com o Tribunal de 

Justiça Estadual (art. 14 do Decreto nº 9.310/18 e art. 21 da Lei nº 13.465/17); 

6.elaborar ou aprovar o projeto de regularização fundiária, podendo 

dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas 

destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a 

outros parâmetros urbanísticos e edilícios, independente de existência de lei 

municipal neste sentido (§1º, art. 3º do Decreto 9.310/18); 

7.emitir a Certidão de Regularização Fundiária, acompanhado ou não 

da titulação final - legitimação fundiária; (art. 42, §3º do Decreto n º 9.310/18); 

8. Emitir conclusão formal do procedimento. 

 

Publique-se no meio oficial e dê-se ciência ao legitimado. 
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Miranorte - TO, 10 de novembro de 2022. 

 

 

________________________________________ 
Fabrício Pereira Viana  

Diretor de Assuntos Fundiários - Portaria 015-2022 
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PROTOCOLO Nº 3843/2022
INTERESSADO(A): SHEILA POLLIANA SILVA

CARGO: Enfermeiro(a)     
MATRICULA FUNCIONAL: 2218

ASSUNTO: FOLGA DO TRABALHO EM RAZÃO DE SERVIÇO 
ELEITORAL

DESPACHO Nº 285/2022/RH

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura Municipal 
de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e com base 
na documentação constante dos autos, resolve:

I – DEFERIR o pedido de folgas do serviço nos dias 11e 21 do mês 
de novembro de 2022, por motivo de prestação de serviço à Justiça Eleitoral 
nas Eleições Gerais 2020, nos dias 07/11/2020 e 15/11/2020.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, Miranorte-TO, aos 10 
dias do mês de novembro do ano de 2022.

LEONAI LAZARO LUZ
Diretor de Recursos Humanos
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