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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº527/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre alteração a Lei Municipal nº 260/2010, 
definindo novo plano de amortização do déficit atuarial 
do RPPS do município de Miranorte-TO e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, faz saber 
que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O inciso IV do artigo 48 da Lei Municipal nº 260/2010 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 48 .................................................................................
IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas 

autarquias e fundações, relativa ao custo normal, definida na reavaliação atuarial, 
igual a 17,60% (dezessete inteiros e sessenta centésimos percentuais), já incluída 
a taxa de administração necessária à organização e funcionamento da unidade 
gestora, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;

Art. 2º - Fica instituído plano de amortização destinado ao 
equacionamento do déficit atuarial apurado em 2022, incidente sobre a 
totalidade da remuneração de contribuição dos segurados, conforme alíquotas de 
contribuição suplementar devidas pelo ente, iniciando com 8,32% (oito inteiros 
e trinta e dois centésimos percentuais) e escalonadas conforme tabela abaixo.

Ano Custo Suplementar
2022 8,32%
2023 17,31%

2024 25,65%
2025 25,89%
2026 26,13%
2027 26,37%
2028 26,62%
2029 26,86%
2030 27,11%
2031 27,36%
2032 27,61%
2033 27,87%
2034 28,13%
2035 28,39%
2036 28,65%
2037 28,91%
2038 29,18%
2039 29,45%
2040 29,72%
2041 30,00%
2042 30,27%
2043 30,55%
2044 30,84%
2045 31,12%
2046 31,41%
2047 31,70%
2048 31,99%
2049 32,29%
2050 32,59%
2051 32,89%
2052 33,19%
2053 33,50%
2054 33,81%
2055 34,12%
2056 ‐

Art. 3º - A cobrança das contribuições previdenciárias previstas 
nos artigos 1º e 2º somente poderá ser exigida a partir do primeiro dia do mês 
subsequente depois de decorridos 90 (noventa dias) da data de publicação desta 
Lei, conforme preceitua o § 6º do artigo 195 da Constituição Federal.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação para 
fins de homologação do resultado da reavaliação atuarial de 2022, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de maio de 2022.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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LEI Nº528/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022

Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito 
do Município de Miranorte-TO; fixa o limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 
autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência 
complementar e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, faz saber 
que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Miranorte/TO, o 

Regime de Previdência Complementar – RPC a que se referem os §§ 14, 15 e 
16 do artigo 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão 
devido pelo regime próprio de previdência social – RPPS aos servidores públicos 
titulares de cargos efetivos de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias 
e fundações, que ingressarem no Município de Miranorte-TO a partir da data 
de início da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite 
máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 

Art. 2º O Município de Miranorte-TO é o patrocinador do plano de 
benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, sendo 
representado pelo chefe do Poder Executivo que poderá delegar esta competência. 

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo 
compreende poderes para a celebração de convênio de adesão ou de contratos 
e suas alterações e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de 
plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.

Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei 
terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos 
de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem 
no serviço público a partir da data de publicação da autorização, pelo órgão 
fiscalizador de que trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, 
do convênio de adesão do patrocinador a plano de benefícios previdenciário 
administrado por entidade de previdência complementar.

Art. 4º A partir do início de vigência do Regime de Previdência 
Complementar de que trata esta Lei, independentemente da inscrição do servidor 
como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite 
máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40 da Constituição 
Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio 
de previdência social do Município de Miranorte-TO aos segurados definidos 
no parágrafo único do art. 1º. 

Art. 5º Os servidores definidos no parágrafo único do art. 1º desta 
Lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da 
vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia e 
expressa opção, aderir ao RPC. 

§1º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de 
previdência social do Município de Miranorte-TO aos servidores mencionados 
no caput deste artigo que tenham ingressado no serviço público de qualquer 
ente da federação, até a data da publicação do ato de instituição do regime de 
previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele permanecido 
sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 
40 da Constituição Federal. 

§2º O exercício da opção a que se refere o caput é irrevogável e 
irretratável.

Art. 6º. O Regime de Previdência Complementar de que trata o 
art. 1º desta Lei oferecerá plano de benefícios, administrado por entidade de 
previdência complementar.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Seção I
Das Linhas Gerais dos Planos de Benefícios
Art. 7º O plano de benefícios, patrocinado pelo Município de 

Miranorte-TO, ofertado aos servidores vinculados ao Regime de Previdência 
Complementar de que trata o art. 1º desta Lei, será oferecido por meio de convênio 
de adesão, por prazo indeterminado, com entidade de previdência complementar, 
escolhida em processo seletivo que atenda às seguintes condições:

I – Contemplação de requisitos de qualificação técnica e economicidade 
indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios;

II – Comprovação de viabilidade financeira e econômica do plano 
de benefícios;

III – demonstração de atendimento aos princípios administrativos, 
especialmente a impessoalidade, publicidade e transparência;

IV – Cumprimento dos requisitos normativos junto ao órgão de 
fiscalização das entidades de previdência complementar.

Parágrafo único. O Município de Miranorte-TO poderá firmar 
convênio de adesão com a entidade de previdência complementar escolhida 

pelo Estado do Tocantins, em processo seletivo, e ofertar o mesmo plano de 
benefícios escolhido por esse ente, sendo dispensado dos procedimentos a que 
se referem o caput e os incisos I a IV deste artigo. 

Art. 8º O plano de benefícios previdenciários estará descrito em 
regulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis Complementares, 
e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, 
obrigatoriamente, a todos os servidores do Município de Miranorte/TO de que 
trata o art. 3º desta Lei. 

Art. 9º. O Município de Miranorte/TO somente poderá ser 
patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição 
definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente 
ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de 
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os 
valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios pagos. 

§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios 
não programados desde que: 

I - Assegure, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos 
invalidez e morte do participante; e

II – Seja estruturado unicamente com base em reserva acumulada 
em favor do participante. 

§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano 
de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco 
adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. 

§ 3º A concessão dos benefícios programados de que trata o caput 
deste artigo aos participantes do RPC disciplinado nesta Lei é condicionada à 
concessão do benefício de aposentadoria pelo regime próprio de previdência 
social do Município de Miranorte-TO. 

§ 4º O benefício de que trata o caput deste artigo, em relação aos 
facultativos, auto patrocinados e aos optantes do benefício proporcional 
diferido, será devido a partir da data em que se tornaria elegível ao benefício 
de aposentadoria no regime próprio de previdência social, caso mantivesse a 
sua inscrição no plano na condição anterior, ou da data em que for concedida 
a aposentadoria no RGPS, quando participante exclusivamente desse regime.

§ 5º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura 
de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora.

Seção II
Do Patrocinador
Art. 10. O Município de Miranorte/TO é o responsável pelo aporte 

de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus 
servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, 
na legislação federal, estadual e municipal, que rege a matéria, no convênio de 
adesão ou no contrato e no regulamento. 

§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, 
de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, 
e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos 
participantes. 

§ 2º O Município de Miranorte-TO será considerado inadimplente em 
caso de descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e 
fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão ou no contrato 
e no regulamento do plano de benefícios.

§ 3º O ordenador de despesa dentro de cada Poder, incluída suas 
autarquias e fundações, serão responsabilizados pela ausência de repasse das 
contribuições à entidade que administra o plano de benefícios, nos termos da 
legislação aplicável à matéria.

§ 4º O representante do Patrocinador será responsabilizado pela 
ausência de repasse das contribuições à entidade gestora de previdência 
complementar, nos termos da legislação aplicável à matéria.

Art. 11. Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades 
previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas 
com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora 
estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo 
plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar as 
providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto 
ao plano de benefícios. 

Art. 12. Deverão estar previstas, expressamente, no contrato ou 
no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado pela entidade de 
previdência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo: 

I – A não existência de solidariedade do Município de Miranorte-
TO, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; instituidores, 
averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência complementar; 

II – Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e 
das sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais 
de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 

III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos 
juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de 
contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir 
a contribuição em atraso; 

IV – Eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de 
contribuições, a ser realizado pelo Município;

V – As diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio 
ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento da administração do 
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plano de benefícios previdenciário; 

VI – o compromisso da entidade de previdência complementar de 
informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o 
inadimplemento de patrocinador em prazo superior a sessenta dias no pagamento 
ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais 
providências cabíveis. 

Seção III
Dos Participantes
Art. 13. Podem se inscrever como participantes de Plano de Benefícios 

os servidores públicos titulares de cargos efetivos.

Art. 14. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios 
o participante que:

I – Esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista;

II – Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, 
com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mandato 
eletivo em qualquer dos entes da federação; 

III – optar pelo benefício proporcional diferido ou auto patrocínio, 
na forma do regulamento do plano de benefícios. 

§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a 
manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável. 

§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário ou para o cedente 
subsiste a responsabilidade do patrocinador em repassar a contribuição ao plano 
de benefícios, na forma definida no regulamento do respectivo plano. 

§ 3º O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando 
o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento 
da remuneração. 

Art. 15. Os servidores referidos no art. 3º desta Lei, com remuneração 
superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de 
benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício. 

§ 1º É facultado aos servidores referidos no caput deste artigo 
manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado 
pelo Município de Miranorte-TO, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de 
noventa dias após sua inscrição automática na forma do caput deste artigo, 
reconhecida como aceitação tácita à inscrição.

§ 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste artigo 
ocorrer no prazo de até noventa dias da data da inscrição automática, fica 
assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga 
em até sessenta dias do pedido de anulação, atualizadas monetariamente nos 
termos do regulamento. 

§ 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo e a restituição 
prevista no §2º deste artigo não constituem resgate. 

§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste 
artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva 
fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo 
participante.

§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse 
em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado ao participante o direito de 
requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do 
regulamento do plano de benefícios. 

Seção IV
Das Contribuições
Art. 16. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão 

sobre a base de cálculo das contribuições ao regime próprio de previdência do 
Município de Miranorte/TO estabelecidas na Lei Municipal nº 260, de 27 de 
agosto de 2010, que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime 
Geral de Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da 
Constituição Federal. 

§ 1º Os abrangidos pelo disposto no caput dos arts. 3º e 5º desta Lei, 
cuja remuneração seja inferior ao valor do teto dos benefícios pagos pelo Regime 
Geral de Previdência Social, poderão optar por contribuir para o respectivo plano 
de benefícios, sem a contribuição do patrocinador, sendo que a base de cálculo 
será fixada no referido plano.

§2º A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, 
observado o disposto no regulamento do plano de benefícios ou no contrato. 

§3º Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou 
adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, na forma 
do regulamento do plano de benefícios. 

Art. 17. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar 
contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que 
atendam, concomitantemente, às seguintes condições:

I - Sejam segurados do regime próprio de previdência social, na forma 
prevista no art. 3º ou art. 5º desta Lei; e 

II - Recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo 
a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 
da Constituição Federal.

§1º As contribuições do patrocinador de que trata o caput deste artigo 
incidirão sobre a parcela da base de contribuição do participante que exceder ao 
limite máximo a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei, observado 
o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 2º A contribuição do patrocinador será paritária à do participante, 
observadas as condições previstas no § 1º deste artigo e no disposto no 
regulamento do plano de benefícios ou no contrato, e não poderá exceder ao 
percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), sobre a parcela que 
exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

§ 3º Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas 
no caput deste artigo não terão direito à contrapartida do Patrocinador. 

§ 4º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador 
deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da 
remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles 
que, embora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam inscritos no 
plano de benefícios. 

Art. 18. A entidade de previdência complementar, administradora do 
plano de benefícios, manterá controle individual das reservas constituídas em 
nome do participante e registro das contribuições deste e das dos patrocinadores, 
ofertando amplo acesso aos participantes por meio de informações 
disponibilizadas em sítio eletrônico ou qualquer outro meio que lhe dê ciência. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19. Fica instituído o Conselho de Acompanhamento e 

Assessoramento da Previdência Complementar em âmbito municipal, com 
atribuições de ordem consultiva e de supervisão sobre as questões gerais da 
Previdência Complementar Municipal.

Art. 20. O Conselho de Acompanhamento da Previdência 
Complementar será composto de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos 
suplentes, designados por meio de Decreto do chefe do Poder Executivo, com 
mandato de dois anos, permitida uma recondução, que deverá ter a seguinte 
composição:

I – dois Membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo 
chefe do Poder Executivo;

II – um membro titular e respectivo suplente indicado pelo chefe do 
Poder Legislativo;

III – dois membros titulares e respectivos suplentes, indicados pela 
diretoria do regime próprio de previdência social do Município;

§ 1º Os membros do Conselho de Acompanhamento e Assessoramento 
da Previdência Complementar deverão ter curso superior completo além de 
comprovado conhecimento da legislação previdenciária ou experiência no 
exercício de atividades nas áreas de administração, economia, finanças, direito, 
contabilidade, atuária ou auditoria. 

Art. 21. O Conselho de Acompanhamento e Assessoramento da 
Previdência Complementar reunir-se-á:

I – Ordinariamente, trimestralmente, por convocação de seu 
Presidente;

II – Extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou a 
requerimento da maioria de seus membros.

Art. 22. Compete ao Conselho de Acompanhamento e Assessoramento 
da Previdência Complementar:

I - Recomendar as diretrizes gerais para o funcionamento do convênio 
do Regime de Previdência Complementar do Município com a entidade 
conveniada;

II - Supervisionar a gestão operacional, econômica e financeira do 
Regime de Previdência Complementar, no âmbito Municipal;

III - examinar e opinar sobre propostas de alteração de convênio entre 
o Município e a entidade de previdência conveniada;

IV – Comunicar às autoridades responsáveis sobre atos e/ou fatos 
decorrentes de gestão, que possam afetar o desempenho e o cumprimento das 
finalidades do Regime de Previdência Complementar;

V - Acompanhar e supervisionar a aplicação da legislação pertinente 
ao Regime de Previdência Complementar na execução do convênio;

VI – Verificar a regularidade dos repasses das contribuições dos 
participantes e do patrocinador à entidade de previdência complementar 
conveniada, podendo comunicar aos órgãos fiscalizadores a ausência de repasse;

VII - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos 
a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos 
de sua competência, utilizando para tanto a estrutura municipal;

VIII - opinar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis 
ao Regime de Previdência Complementar do Município.

Parágrafo único. O Conselho de Acompanhamento e Assessoramento 
da Previdência Complementar deverá elaborar seu Regimento Interno.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial 
para atender às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de 
benefício previdenciário de que trata esta Lei, mediante abertura de créditos 
adicionais, para atendimento: 

I – Do custeio de despesas administrativas necessárias à adesão ou à 
implantação do plano de benefícios previdenciário; 

II – De despesas relacionadas ao adiantamento de contribuições, 
cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão 
ou no contrato.

§ 1º A definição dos montantes do aporte financeiro de que trata o 
caput deste artigo constará no respectivo convênio de adesão ou contrato, tendo 
por base critérios técnicos amplamente divulgados.
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LEI Nº529/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022

“Autoriza o Executivo Municipal conceder de ajuda de 
custo para o transporte de estudantes de curso superior e 
curso técnico, residentes em Miranorte, para a cidade de 
Palmas-TO, e dá outras providências”. 

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

Art. 1°- Fica o poder executivo autorizado a realizar concessão de 
ajuda de custo mensal, no valor de R$ 8.166,00, destinado a custear parcialmente 
o transporte de estudantes de curso superior e curso técnico, que residem em 
Miranorte para a cidade de Palmas-TO onde encontram-se localizadas as 
instituições de ensino superior.

Art. 2º- A ajuda de custo supracitada, será repassada, mediante 
convênio a ser firmado com a associação de universitários ou para empresa 
responsável pelo transporte dos estudantes.

Art. 3º- O repasse será realizado mediante prestação de contas dos 
recursos recebidos, de forma mensal.

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a Lei nº 252 de 29 de abril de 2010. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de maio de 2022.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

§ 2º O aporte previsto no caput deste artigo será realizado enquanto 
as taxas fixadas no regulamento ou no respectivo plano de custeio dos benefícios 
previdenciários não forem suficientes para supri-las.

Art. 24. Caberá ao chefe do Poder Executivo regulamentar os 
procedimentos necessários à implementação do Regime de Previdência 
Complementar de que trata esta Lei, observadas as normas constitucionais e 
infraconstitucionais aplicáveis à matéria.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as Disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de maio de 2022.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº202/2022
Miranorte-TO, 03 de maio de 2022

“Nomeia Servidor em Cargo Comissionado e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº518/2021 de 29 de 
novembro de 2021, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a partir de 03 de maio de 2022, Antonia dias Carvalho, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor II, DAS II, com lotação na 
Secretaria Municipal de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de maio de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL  DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 033/2022

“TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 033/2022, 
referente à contratação da prestação de serviços na área de 
clinica geral, junto ao hospital municipal de Miranorte-to, 
em sistema de plantões, sendo um total estimado de 8 
plantões mensais de até 24 horas cada, atendendo a escala 
mensal emitida formalmente pela diretoria do hospital 
municipal de Miranorte, previsto para o período de janeiro 
de 2022 à 31 de dezembro de 2022.”

Aos 11 de Abril de 2022, de um lado a O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº13.414.643/0001-
23, estabelecido à Rua 03, nº 414, neste ato representado por seu GESTOR 
MUNICIPALRENATO DONIZETI FICHER, brasileiro, solteiro, portador do 
RG sob os n.º 22598539-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 175.466.928-06, residente e 
domiciliado à nesta cidade de Miranorte, cito, Travessa Principal n. 24 B1 –Setor 
Aeroporto - Miranorte – TO-CEP: 77-660-000, aqui simplesmente denominado 
CONTRATANTE, no uso de sua competência, a seguir do outro lado o Senhor C. 
CARVALHO DIAS, registrada sobre o n.º CNPJ: 30.653.852/0001-49, situada 
na Rua Pedro Montelo nº 318 – Centro – Dois Irmãos-TO, representada pelo seu 
sócio- proprietário Dr.º Charlington Carvalho Dias, brasileiro,  solteiro, inscrito 
no CPF: 017.352.351-05  e  RG n° 879522 SSP-TO e CRM 4547/TO ao contrato 
de prestação de serviços, aqui denominado CONTRATADO, firmam o presente 
contrato mediante as cláusulas e condições estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo e, na forma do contrato em epigrafe, que culminou na contratação 
da prestação de serviços para fins de executar plantões de 12/24 horas no Hospital 
Municipal de Miranorte. 

CLÁSULA SEGUNDA – Em face rescisão contratual apresentada 
pela CONTRANTE, rescindi-lo amigavelmente a partir de 11 de Abril de 2022, 
justificado pelo fechamento da empresa ora contratada.

CLÁSULA TERCEIRA – A rescisão amigável do contrato em epígrafe 
será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer uma das partes, 
renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que 
se originou o contrato 033/2022, não restando à CONTRATADA saldo a receber. 
As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente 
rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais;

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE providenciará a 
publicação do extrato deste Termo de Rescisão Amigável no Diário de Miranorte-
TO, nos termos art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA QUINTA – As questões decorrentes da execução 
deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Miranorte/TO, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos 
previsto legalmente;

E por estarem assim juntas e combinadas, assinam o presente em 
duas vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Miranorte - TO, aos 11 de Abril de 2022.

CONTRATANTE

RENATO DONIZETH FICHER
GESTOR DO FUNDO MUN. DE 

SAÚDE
CNPJ: 13.414.643/0001-23

CONTRATADA

C. CARVALHO DIAS
30.653.852/0001-49

CHARLINGTON CARVALHO 
DIAS

CPF: 017.352.351-05  
Credenciado

Testemunhas: 

_________________________
______ 

Nome: Elyneisser Pereira de 
Araújo

CPF:623.355.881.68

Testemunhas: 

_________________________
_______ 

Nome: Elisane Barros Sousa
CPF: 947931901-20
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O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MIRANORTE-TO, através de seu Gestor Municipal, Senhor Renato Donizeti 
Ficher, no uso de suas atribuições legais, obedecendo principalmente o principio 
de transparência, juntamente com a Comissão Especial Provisória de Avaliação 
Curricular, nomeados através da Portaria Municipal da Secretaria Municipal de 
Saúde nº 362/2020 e Comissão Permanente de Licitações e Contratos, VEM a 
público CONVOCAR o candidato classificado abaixo para assumir a função de 
médico para atuar no Hospital Municipal de Miranorte.

Nome/Empresa Função Colocação/
Reserva

C.H

CHARLINGTON CARVALHO DIAS LTDA MÉDICO Classificado SISTEMA DE PLANTÕES 

O candidato credenciado e HABILITADO, com CONVOCAÇÃO 
IMEDIATA, considerando a necessidade de suprir vaga em reserva, 
apresentando-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 
03(três) dias, contados a partir desta publicação, munidos de todos os documentos 
(item 3.1 e sub itens do Edital) para conferencia curricular, atesto e posterior 
assinatura do contrato. 

Fica ciente que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido 
ocorrerá caráter de desistência, por parte do candidato junto a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Para o candidato HABILITADO e CONVOCADO, fica instituído o 
início imediato da função credenciada em dos estabelecimentos de saúde que será 
designado pelo Gestor da Pasta da Secretaria Municipal de Saúde de Miranorte.

Miranorte-TO, 08 de Abril de 2.022.

RENATO DONIZETI FICHER
Gestor Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL CURRICULAR

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020 – PRORROGADO 2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO, SEM VINCULO EMPREGATÍCIO NA ÁREA DE SAÚDE, 
SENDO: MÉDICO, ENFERMEIRO(A), TÉCNICO(A) ENFERMAGEM, 
ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, PSICOLOGO(A), 
FONOAUDIÓLOGO(A), NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, VETERINÁRIO(A), FARMACEUTICO(A), 
PEDIATRA, EM REGIME DE CREDENCIAMENTO, VISANDO O 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

DADOS DO CREDENCIADO

NOME COMPLETO /EMPRESA CHARLINGTON CARVALHO DIAS LTDA

CPF/CNPJ 45.538.611/0001-26

FUNÇÃO CREDENCIADA MEDICO

NOME DO PROFISSIONAL CHARLINGTON CARVALHO DIAS 

Nº REGISTRO PROFISSIONAL 004547 -TO

ESTABELECIMENTO HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANORTE
 
DA AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO FISICA/JURIDICA

EM ANALISE DOCUMENTAL ATESTAMOS QUE O CANDIDATO

( x ) APRESENTOU TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL EM ESPECIFICO 
PARA PRIMEIRA FASE CLASSIFICATÓRIA.

(   ) DEIXOU DE APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA A PRIMEIRA FASE CLASSIFICÁTÓRIA:

Obs.: O candidato que não apresentar todas as documentações exigidas no ato do credenciamento terá direito 
à execução de sua avaliação curricular, porém desclassificatória, exceto se os documentos não apresentados 
puderem ser apresentados posteriormente à sua avaliação e classificação, conforme lhe confere a legislação atual 
e especificada no Edital de Chamamento Público 002/2020 e seus anexos. 

     
Miranorte-TO, 07 de Abril de 2.022

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO CURRICULAR FÍSICA OU JURÍDICA

Títulos/Exigências Pontos por Titulo Máximos de Pontos Pontuação
Alcançada

Tempo de experiência profissional na 
área concorrida, mínima 12 meses.

05 pontos para cada ano de 
experiência, comprovada.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  4 0 
pontos.

20,00

Cursos de capac i tações para 
aprimoramento e aperfeiçoamento 
profissional na área de atuação.

à 20 horas – 0,5
21 à 40 horas – 1,0
41 à 100 horas – 1,5
101 à 140 horas – 2,0
Acima de 141 horas – 3,0 - 
Comprovada.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  3 0 
pontos.

1,00

Participação de congressos, workshop 
e af ins para conhecimentos e 
aperfeiçoamento profissional na área 
de atuação com carga horária mínima 
de 10 horas.

0 3  p o n t o s  p o r  c u r s o 
comprovado.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  2 0 
pontos.

12,00

Especialização - Pós - graduação 0 5  p o n t o s  p o r  c u r s o 
comprovado.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  3 0 
pontos.

Mestrado 10 pontos  por  mest rado 
comprovada.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  3 0 
pontos.

0,00

Doutorado 20 pontos por doutorado 
comprovado.

L im i tando-se  ao 
m á x i m o  d e  6 0 
pontos.

0,00

NOTA FINAL AVALIATIVA: 33,00

RESULTADO FINAL: 
( x  ) CLASSIFICADO    (   ) NÃO CLASSIFICADO

         
Ana Paula Cruz Santos

Coord. Geral da Atenção Básica
Presidente

Elyneisser Pereira De Araujo
Assessoria Especializada

Vice Presidente     

      Ailton Pereira Luna       Renato Donizeti Ficher
           Suplente     Gestor do Fundo Municipal de Saúde

TERMO CIRCUNSTACIADO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020 – PRORROGAÇÃO 2022

A Secretaria Municipal de Saúde torna publico ao interessado abaixo 
qualificado, sua inscrição no prestação de serviços na área de Clinica Geral, 
junto ao Hospital Municipal de Miranorte-TO, em sistema de plantões, sendo 
um total estimado de 8 plantões mensais de até 24 horas cada, atendendo a escala 
mensal emitida formalmente pela diretoria do Hospital Municipal de Miranorte, 
divulgado pelo Município de Miranorte/Secretaria Municipal de Saúde, com 
validade até 31.12.2022, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 
002/2020, considerando os horários de funcionamento do Hospital Municipal 
de Miranorte, tendo HABILITAÇÃO avaliada e CLASSIFICADA com êxito, 
conforme documentações apresentadas dentro do exigível para o exercício das 
funções laborais credenciada. 

Nome/Empresa: CHARLINGTON CARVALHO DIAS LTDA 

CPF/CNPJ: 45.538.611/0001-26

Endereço: RUA 16 – VILA MARIA -1268 QD 88 LOTE 15 – 
Miranorte-TO – CEP: 77.660-000

NOME DO PROFISSIONAL: CHARLINGTON CARVALHO 
DIAS LTDA

CPF: 017.352.351-05
Área/Especialidade: CLINICO GERAL
CRM: 004547-TO

Miranorte-TO, 07 de Abril de 2.022. 

Renato Donizeti Ficher
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE
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