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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº541/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

“Institui o Programa de Parcelamento de Débitos e 
Recuperação de créditos tributários e não tributários 
(Refis), e dá outras providências. ”

A Câmara Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, Aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, Sanciono a Seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui e disciplina o Programa de Parcelamento de 
Débitos e a Recuperação de Crédito Fiscal (REFIS), destinados a promover a 
regularização de créditos tributários e não tributário ocorrido até 31 de dezembro 
de 2022, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa ajuizada ou a 
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA REFIS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por créditos tributários e 
não tributários os valores inscritos ou não em Dívida Ativa, em fase de cobrança 
Administrativa ou Judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência 
de defesa administrativa ou de recurso judicial, inclusive os que tenham sido 
objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado ainda que cancelado 
por falta de pagamento.  

Art. 3º. O Refis terá o prazo de vigência de 15 de dezembro de 2022 
a 31 de março de 2023, vedada prorrogação.

SEÇÃO II

DOS BENEFÍCIOS DO REFIS

Art. 4º. Os contribuintes inadimplentes com os créditos tributários 
decorrentes de IPTU, ISSQN e demais tributos, independentemente do estágio 
de cobrança, poderão realizar o pagamento em moeda corrente com redução da 
multa e juros moratórios, nos seguintes percentuais e prazos: 

Formas de Pagamentos Anistia de:
Juros Multa

A vista 95% 100%
Em até 03 (três) meses 65% 85%
Em até 06 (seis) meses 50% 65%

 
Parágrafo Único - Os benefícios estabelecidos nesta lei não alcançam 

os créditos tributários decorrentes do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) devidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições e devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), exceto os que estejam inscritos na Dívida 
Ativa do Município. 

SEÇÃO III
DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO AO REFIS

Art. 5º. O empresário ou a sociedade empresária que tiver deferido o 
processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei 
nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, poderá aderir ao programa nas condições 
estabelecidas nesta Lei. 

Art. 6º. Os créditos tributários enviados pela Secretaria das Finanças 
à Procuradoria Geral do Município para inscrição na Dívida Ativa até a 
promulgação desta lei considerar-se-ão sob a administração da PGM para efeito 
de aplicação das disposições desta Lei. 

Art. 7º. O cálculo da parcela mensal no programa do Refis será obtido 
mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número de parcelas 
solicitadas, atendidos os requisitos fixados neste artigo.

§ 1º - Nos casos de créditos sob a administração da Secretaria de 
Finanças, a parcela mensal não poderá ser inferior a: 

I — R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para créditos tributários devidos 
por pessoa física e empresário individual; 

II — R$ 130,00 (cento e trinta reais), para créditos tributários devidos 
por pessoa jurídica e equiparados. 

§ 2º -Nos casos de créditos sob a administração da Procuradoria Geral 
do Município, a parcela mensal não poderá ser inferior a:

I — R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), para créditos tributários 
devidos por pessoa física e empresário individual; 

II —R$ 110,00 (cem e dez reais), para créditos tributários devidos 
por pessoa jurídica e equiparadas. 

Art. 8º - Terão direito ao benefício as pessoas físicas ou jurídicas que 
mantenham dívidas tributárias de competência do município.

Art. 9º - Para receber o benefício desta Lei, os interessados deverão 
requerê-lo ao Executivo Municipal até o dia 31 de março de 2023.

Art. 10º. O saldo devedor do parcelamento dos créditos previstos nesta 
Lei, será acrescido da taxa de correção IPCA (Índice de Preço ao Consumidor 
Amplo);

Art. 11º. É facultado ao contribuinte reparcelar, uma única vez, o 
saldo de parcelamento anteriormente feito, fixando-se como limite máximo de 
parcelas aquele previsto no Art. 4º desta Lei Complementar, subtraído do número 
de parcelas pagas no parcelamento anterior.

Parágrafo Único – Ficam estabelecidas as seguintes regras para a 
concessão do reparcelamento previsto no caput deste artigo:

I – O débito tributário será recalculado na data em que for efetivado o 
reparcelamento, incluindo-se as parcelas em atraso com os respectivos acréscimos 
de multas moratórias e de juros de mora;

II – Será deduzido do montante apurado no inciso anterior, o valor 
atualizado das parcelas anteriormente pagas.

Art. 12º. A existência de parcelamento em curso não impede o 
contribuinte de fazer novo parcelamento, desde que o anteriormente feito não 
esteja com parcelas vencidas em atraso, respeitado, quanto ao limite de parcelas, 
estabelecida no Artigo 4º desta Lei Complementar.

Art. 13º. A opção pelo Refis implicará a adesão plena das condições 
previstas nesta Lei, com o cancelamento de eventuais descontos anteriormente 
concedidos em relação ao débito objeto de pagamento na forma desta Lei. 

Art.14º. Atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios 
previstos nesta Lei, os créditos objeto do pagamento à vista ou de parcelamento 
serão consolidados na data da adesão a este programa. 

Parágrafo Único - Compreende-se por dívida consolidada o somatório 
dos valores principais dos créditos a serem quitados ou parcelados, das multas de 
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caráter punitivo, dos juros e multa moratórios e demais acréscimos e encargos 
legais, devidos até a data da adesão.

Art. 15º. As custas judiciais e os emolumentos cartorários não fazem 
parte do programa.

Art. 16º. A adesão ao Refis será realizada preferencialmente pelos 
canais de atendimento da Secretaria de Finanças.

§ 1º - A opção pelo pagamento à vista ou mediante parcelamento 
importará na adesão tácita aos termos do Refis. 

§ 2º - O pagamento da primeira parcela constitui confissão de dívida, 
interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito, voltando a fluir 
o prazo prescricional e a exigibilidade do crédito por todos os meios legais de 
cobrança na hipótese de cancelamento do programa. 

§ 3º - Os créditos não tributários sob a administração de outros órgãos 
municipais terão a adesão disciplinada por decreto do Poder Executivo.

Art. 17º. O pagamento à vista ou parcelado dos créditos sujeitos ao 
Refis deverá ser realizado até o último dia útil de cada mês.

SEÇÃO IV
DO CANCELAMENTO DO REFIS

Art. 18º. O parcelamento formalizado com base no Refis será 
automaticamente cancelado, retomando o crédito à situação anterior ao ato de 
adesão, considerando-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas 
não pagas, quando implementadas uma ou mais das seguintes hipóteses:

I — Ausência de pagamento de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 
de 03 (três) alternadas; 

II — Existência de saldo devedor após a data de vencimento da 
última parcela; 

III— uso de qualquer meio inidôneo pelo sujeito passivo para burlar a 
Administração tributária, assegurada a ampla defesa em processo administrativo. 

Parágrafo único - Na hipótese de cancelamento da adesão ao 
programa Refis, para pagamento à vista ou parcelado, por qualquer dos motivos 
estabelecidos neste artigo, serão recompostos os valores originários, como se 
benefício algum houvesse sido concedido.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DO REFIS

Art. 19º. A adesão ao Refis, quanto aos créditos sob execução fiscal, 
implicará a desistência de toda e qualquer ação que envolva o crédito objeto de 
negociação, incluindo embargos à execução e recursos pendentes de julgamento, 
com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundam, condicionando o 
sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições desta Lei.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se também aos 
créditos tributários objeto de impugnação junto ao Contencioso Administrativo 
Tributário do Município de Miranorte (CAT), implicando a imediata extinção do 
Processo Administrativo Tributário (PAT), sem julgamento do mérito.

Art. 20º. O recolhimento integral e o parcelamento realizado nos 
termos desta lei, com a quitação da primeira parcela, constituem confissão 
irretratável da dívida, não conferindo ao sujeito passivo, seja contribuinte, seja 
responsável tributário, quaisquer direitos à restituição ou à compensação de 
importâncias já pagas com os benefícios do Refis. 

Art. 21º. Para fruição dos benefícios previstos nesta Lei, não será 
exigida garantia à execução fiscal em relação aos créditos tributários e não 
tributários ajuizados nem regularidade fiscal relativamente a outras obrigações 
tributárias principais e acessórias.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22º. Esta lei institui e disciplina a moratória fiscal, objetivando 
propiciar, em caráter extraordinário, benefícios e condições para o pagamento dos 
créditos tributários de competência deste Município, nos termos estabelecidos 
neste Capítulo.

Art. 23º. Os benefícios instituídos por esta Lei não implicam renúncia 
de receita.

Art. 24º. Está Lei autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
Conceder descontos de juros e multa sobre dívida ativa no Município. 

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

LEI Nº 542/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

“Altera o art. 1 da Lei complementar n° 501/2020, que 
dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente 
de Miranorte/TO, Conselhos Municipais e dá outras 
providências. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANORTE, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, que lhe 
confere o Art. 37 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 1 – A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada 
pelos princípios e diretrizes da Lei n° 239/2009, a qual foi alterada pela Lei 
Complementar n° 501 de 11 de dezembro de 2020, as quais tem como propósito 
a melhoria da qualidade de vida no Município de Miranorte/TO aliada com o 
desenvolvimento econômico, preservação ambiental e equidade social.

Art. 2 – O artigo 1 da Lei Complementar n° 501/2020, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: ao CMMA, integraram o conselho representação 
paritária entre poder público e sociedade civil, assegurada a participação do 
poder público e da sociedade civil em defesa do meio ambiente, compõe-se de 
no mínimo 4 e máximo de 12 representações.

§1o - A definição das representações deve ocorrer por meio de decreto 
de regulamentação da presente lei.

Art. 3º – Os demais artigos da Lei permanecem inalterados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS 
Prefeito Municipal

LEI Nº 543/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
CENTRO DO TOCANTINS (CI-CENTRO), inscrito no 
CNPJ nº. 07.448.064/0001-07 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, faz saber, em cumprimento 
as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, que o poder Legislativo 
APROVOU e eu SANCINO a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o chefe do poder executivo subscrever alteração 
estatutária do consórcio, dentre outras, a que altera para incluir dentre as 
finalidades do Consórcio a gestão associada de serviços públicos, mediante 
prestação direta ou por delegação, da coleta de lixo, tratamento e destinação 
dos resíduos sólidos do Município.

Art. 2º. Fica autorizado o Consórcio a emitir documentos de cobrança 
e a exercer atividades de arrecadação de tarifas, taxas e outros preços públicos 
pelos serviços públicos, serviços estes prestados pelo Consórcio, de forma 
indireta, mediante delegação por concessão a terceiros, inclusive autoriza o 
desconto bancário para manutenção das despesas mensais do consórcio.

Art. 3º. Ao Consórcio fica permitido conceder a prestação dos 
serviços públicos objeto da gestão associada, em nome próprio, inclusive com 
recebimento de verbas públicas. 

Parágrafo Único - Fica autorizado ao consórcio estabelecer termos 
de parceria, termos de adesão, parcerias público-privadas, contratos de serviços 
por concessão, convênios, termos de cooperação ou contrato de gestão ou outros 
instrumentos congêneres ou similares, que tenha por objeto quaisquer dos 
serviços sob regime de gestão associada.

Art. 4º. Fica autorizada a contratação de corpo técnico para a 
realização das atividades do consórcio e nomeação ad nutum de cargos da 
estrutura, bem como a cessão de servidores do Município, conforme conveniência 
e oportunidade do presidente do consórcio. 

Art. 5º. Fica autorizado o poder executivo a subscrever contrato 
de rateio, nos termos do art. 8º da Lei 11.107/2005, e repasse mensal de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) da receita do FPM a fim de custear as despesas do 
consórcio, a ser creditada em conta específica de titularidade do consórcio, o 
qual realizará a prestação de contas anual dos valores recebidos. 

Parágrafo Único – O Município que se manter no consórcio e que 
não for utilizar os serviços de gerenciamento e tratamento dos resíduos sólidos, 
terá uma tarifa mensal para manutenção do custo no valor de R$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais), cujo valor poderá ser revisto por decisão do Conselho de 
Consorciados, valor será descontado nos moldes do caput.

Art. 6º. A finalidade do consórcio deverá constar no Plano Plurianual 
– PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA dos municípios consorciados, com os 
objetivos específicos de:

Planejar, programar e executar programas, projetos, ações, atividades, 
e serviços essenciais, de acordo com os objetos previstos no contrato de 
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consorcio;

Fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o processo de 
descentralização das ações e serviços essenciais;

Compartilhar recursos financeiros, tecnológico e de gestão de pessoas, 
e o uso em comum de equipamentos, serviços de manutenção, tecnologia 
da informação, de procedimentos de licitação, de unidade prestadoras de 
serviços, instrumentos de gestão, em especial programação assistencial e 
plano de gerenciamento do consórcio, entre outros, obedecendo as normas da 
regionalização;

Prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos técnicos e 
executar ações conjuntas de prestação de serviços;

Estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços com vistas 
a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores resultados na 
gestão dos municípios consorciados;

Promover a capacidade resolutiva, ampliar a oferta e o acesso da 
população aos serviços essenciais;

Representar os entes da Federação Consorciados perante outras esferas 
de Governo, mediante deliberação da Assembleia Geral.

Art. 7º. Fica autorizado o uso de bens e serviços pertencentes ao 
município para fins de consecução das finalidades do Consórcio.

Art. 8º. É facultada a cessão de servidores ao consórcio, com ou sem 
ônus para a Município, e com a manutenção do regime estatuário originário, 
ainda que em estágio probatório, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, 
observado o estabelecido no Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio a 
ele referentes.

Art. 9º. O consórcio público poderá realizar desapropriações, instituir 
servidões e ocupações temporárias, nos termos de declaração de utilidade pública 
ou necessidade pública, ou interesse social, realizado pelo Poder Público, que 
fica desde já autorizado.

Art. 10. Fica autorizada a criação de dotações orçamentárias 
específicas, autoriza remanejar receita necessária, e abre créditos especiais ou 
extraordinários.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

LEI Nº 544/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

“Regulamenta o Artigo 14, Parágrafo Único, da Lei 
Complementar nº. 454 de 18 de dezembro de 2017, que 
versa sobre isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, sobre imóvel de propriedade integrante do 
patrimônio de aposentados, pensionistas e beneficiários de 
renda mensal vitalícia, e dá outras providências”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Miranorte - TO aprova e Eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica isento do pagamento do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano, o imóvel integrante do patrimônio de aposentado, pensionista, 
bem como de beneficiário de renda mensal vitalícia paga pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social e de beneficiário do Programa de Amparo Social ao Idoso, 
criado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ou outro programa 
que venha a substituí-lo até o patamar de um salário-mínimo. 

Art. 2º A isenção de que cuida o artigo anterior dependerá de 
requerimento anual em que o interessado deverá comprovar que:

I – Ser possuidor de apenas 01(um) imóvel neste Município;
II – Utiliza o imóvel como sua residência;
a) - Que não esteja sendo ocupado por seus dependentes;
b) - Que não esteja sendo utilizado para locação;
III - Sua renda familiar mensal, em 1º de janeiro do exercício, não 

ultrapassa um salário-mínimo.
IV – Que tenha 65 (sessenta e cinco) anos de idade acima;
V - Os imóveis edificados cujo valor do IPTU seja igual ou inferior 

a 2 (duas) UFM.
Art. 3º A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano deverá 

ser requerida anualmente, até o dia 30 de novembro, para vigorar no exercício 
seguinte com os documentos que segue.

a) Matrícula atualizada do imóvel ou comprovante de propriedade, 
b) Comprovante de residência em nome do beneficiário; 
c) Identificação de ser beneficiário do INSS ou equivalente, para fins 

de comprovação de pensão e/ou aposentadoria; 
d) Extrato de pagamento de benefício; 
e) Declaração, sob penas da lei, de que possui apenas um único imóvel 

e que o utiliza exclusivamente como residência; 
f) Declaração indicando os residentes no imóvel, acompanhado de 

comprovante de renda ou declaração de inexistência, de cada um; 
g) RG e CPF. 
Parágrafo Único - Em caso de falecimento do titular da unidade 

imobiliária, preservar-se-á o direito da isenção ao cônjuge ou companheiro, 
desde que mantidos os requisitos do Art. 2º, somente em relação a sua parte 
da propriedade; devendo neste caso ser apresentado a Partilha, via judicial ou 
extrajudicial.

Art. 4º A isenção prevista nesta Lei não desobriga o beneficiário do 
cumprimento das obrigações acessórias a que está sujeito.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

LEI Nº 545/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre a doação do Veículo RENAULT/KWID 
ZEN 2, placa RIM7F03, ano 2022 e modelo de fabricação 
2023, em nome da Prefeitura Municipal de Miranorte 
para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Miranorte e dá outras providências. ”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, faz saber que a Câmara 
Municipal de Miranorte, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
realizar doação do Veículo RENAULT/KWID ZEN 2, placa RIM7F03, ano 
2022 e modelo de fabricação 2023 para a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Miranorte, inscrita no CNPJ sob nº 02.810.818/0001-03.

Art. 2º - A doação será concretizada através do termo de doação e 
entrega do veículo supracitado, o qual deverá ser utilizado única e exclusivamente 
para as atividades fins da entidade.

Art. 3º - Fica autorizado a realização de transferência do veículo para 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranorte.

Art. 4º - As Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 406/2022
Miranorte-TO,19 de dezembro de 2022

“Decreta a contratação de empresa especializada para 
confecção de itens de decoração natalina sendo túnel, trenó, 
portais e “2023”, com material necessário incluso, como 
também para instalação da decoração natalina. Junto a este 
Município 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 da República:

CONSIDERANDO a justificativa constante nos autos sob nº 4112;

CONSIDERANDO estar o preço do serviço compatível com o preço 
de mercado.

DECRETA:

Art. 1º - contratação da empresa MARIA RAIMUNDA PEREIRA 
CAVALCANTE, CNPJ 07.063.182/0001-99, para confecção de itens de 
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decoração natalina sendo túnel, trenó, portais e “2023”, com material necessário 
incluso, como também para instalação da decoração natalina. Junto à este 
Município, com base no Art. 75, II da Lei 14.133.

 
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 19 dias do mês  
de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº205/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro 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 (cem reais) cada, totalizando a importância de R$ 100,00(cem reais), 
para a servidora Sandra Nogueira do Nascimento, Coordenador da Comissão 
de Licitação e Contrato, lotada junto ao gabinete do Prefeito, para se deslocar 
até a cidade de Palmas-TO, no dia 19 de dezembro de 2022, com a finalidade de 
participar de curso de capacitação referente a tribulação previdenciária, tributação 
de IRRF, EFD-REINF e Organização administrativa para atendimento dos prazos 
junto a COMPREV Assessoria Municipal.

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 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº206/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro 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 (cem reais) cada, totalizando a importância de R$ 100,00(cem reais), 
para a servidora Andreia Loureiro Magalhães, Secretário Adjunto de Finança, 
lotada junto a secretaria Municipal de Finanças, para se deslocar até a cidade de 
Palmas-TO, no dia 19 de dezembro de 2022, com a finalidade de participar de 
curso de capacitação referente a tribulação previdenciária, tributação de IRRF, 
EFD-REINF e Organização administrativa para atendimento dos prazos junto 
a COMPREV Assessoria Municipal.

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 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº207/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro 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$ 

200,00 (duzentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para a servidora Ivonete Monteiro de castro, controlador Geral Interno, 
lotada junto ao Gabinete do Prefeito, para se deslocar até a cidade de Palmas-

TO, no dia 19 de dezembro de 2022, com a finalidade de participar de curso 
de capacitação referente a tribulação previdenciária, tributação de IRRF, EFD-
REINF e Organização administrativa para atendimento dos prazos junto a 
COMPREV Assessoria Municipal.

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 19 
dias do mês de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº208/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro 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$ 

200,00 (duzentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor João Antonio Santo da Costa, lotado junto a Secretaria 
de Administração, para se deslocar até a cidade de Palmas-TO, no dia 19 de 
dezembro de 2022, com a finalidade de participar de curso de capacitação 
referente a tribulação previdenciária, tributação de IRRF, EFD-REINF e 
Organização administrativa para atendimento dos prazos junto a COMPREV 
Assessoria Municipal.

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 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº210/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro 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 (cem reais) cada, totalizando a importância de R$ 100,00(cem reais), para 
o servidor Leonai Lázaro da Luz, lotado junto a Secretaria de Administração, 
para se deslocar até a cidade de Palmas-TO, no dia 19 de dezembro de 2022, 
com a finalidade de participar de curso de capacitação referente a tribulação 
previdenciária, tributação de IRRF, EFD-REINF e Organização administrativa 
para atendimento dos prazos junto a COMPREV Assessoria Municipal.

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 19 dias do mês 
de dezembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA N°210/2022
Miranorte-TO, 19 de dezembro de 2022

“Reduz valor de Gratificações de Desempenho e 
Produtividade com base no art. 24º da Lei Municipal 
nº518/2021, aos servidores que especifica e dá outras 
providencias”.
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 O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, nos termos do artigo 24º 
da Lei Municipal nº 518/2021 de 29 de novembro de 2021.

 Considerando os termos da Lei Federal nº101 de 04 de maio de 2000 
que estabelece limite de gasto com pessoal pela Administração Pública;

 Considerando o controle das finanças públicas, com especial atenção 
ao planejamento e a transparência, controle e fiscalização do destino do dinheiro 
público;   

RESOLVE:

Art. 1º - REDUZIR o valor das Gratificações concedidas com base 
no art. 24 da Lei nº 518/2021, de 29 de novembro de 2021, nos percentuais 
conforme especificado, aos servidoesr(as) abaixo discriminado:

 Parágrafo Único. O efeito financeiro da redução de que trata o caput, 
ocorrerá a partir da competência dezembro/2022

Mat. Nome Percentual de Redução
0007 Ailton José de Sousa Lobo 30%
4796 Aldair Fernandes de Souza 30%
0013 Alvimar Gomes de Almeida 30%
4516 Antonio Cicero França Sousa 30%
0050 Carla Adriana Barros Mendes Noleto 30%
0081 Deuziran Soares Carvalho 30%
4721 Edimauro Silva de Lucena 30%
0100 Elaine Santos da Silva 30%
4545 Gil de Sousa Costa 30%
4517 Jair Venancio de Faria 30%
4518 Jaynim Dias Soares 30%
4535 Jeferson de Lima Cezar 30%
4519 João José da Luz 30%
0196 José Odorico de Brito 30%
4412 Kelly Resplandes da Luz 30%
4724 Kelpy Dias Araujo 30%
2194 Lazaro Ribeiro Guimarães 30%
4726 Marcos Alves Rodrigues 30%
0350 Paola Cristina Rodrigues Noleto 30%
4324 Paulo Sergio da Silva Filho 30%
4398 Raimundo Nonato Pereira Andrade 30%
4323 Raquel da Silva Ferreira 30%
0367 Renato Cordeiro Casimiro 30%
4213 Sueli Aparecida Fernandes Salgado 30%
4797 Uagner Ferreira Rodrigues 30%
4404 Valdi Pereira de Carvalho 30%

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

 Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 19 dias do mês de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA N°318/2022
Miranorte 16 de Dezembro de 2022

 A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 Cinco diárias, fora do Estado, para o Senhor José 

Odorico de Brito, CPF: 418.271.631-00, Motorista lotado na SEMED através 
do Oficio em anexo, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) cada, totalizando o 
valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) trecho: Miranorte/Barretos - SP/Miranorte, 
saída: 18-12-2022 às 03h:00mim, retorno: 22-12-2022 às 02h:00mim,  autorizado 
viagem através do oficio em anexo, com a finalidade executar viagem e caráter 
emergencial para Secretaria Municipal de Saúde, a fim de transportar pacientes 
em tratamentos oncológicos de Miranorte – TO ao Hospital do Amor em Barretos 
– SP.

Art. 2º- Fica obrigado a apresentação do comprovante de viagem, por 
via relatório, declaração e/ou documentos equivalentes com prazo de 03(três) 

dias, prorrogado por igual período.

 Art. 3º- O servidor que não comprovar a viagem, irá ocorrer na 
devolução dos recursos e demais sanções administrativas.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte, 
aos 16 dias do mês de Dezembro de 2022.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA N°317/2022

Miranorte - TO, 06 de Dezembro de 2022 

 A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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 uma diária, dentro do Estado, para a Senhora 

Kacilda de Brito Ribeiro, CPF: 021.359.951-18, motorista, no valor de R$ 100,00 

(Cem reais), trecho: (Miranorte/Palmas - TO/Miranorte), saída: 15-12-2022 às 

22h:00mim, retorno: 14-12-2022 às 06h:00mim,  para fins de buscar paciente 

no aeroporto de Palmas –TO.

Art. 2º- Fica obrigado a apresentação do comprovante de viagem, por 

via relatório, declaração e/ou documentos equivalentes com prazo de 03(três) 

dias, prorrogado por igual período.

 Art. 3º- O servidor que não comprovar a viagem, irá ocorrer na 

devolução dos recursos e demais sanções administrativas.

 Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte 

- TO, aos 14 dias do mês de Dezembro de 2022.

GIZELDA DA COSTA SILVA

Presidente do Fundo Municipal de Saúde
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