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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº531/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022.

“Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a firmar 
convênio com o a Polícia Militar destinado ao aporte 
financeiro com objetivo de colaboração entre os partícipes, 
conjugação de esforços para robustecer a segurança a fim 
de propiciar meios de garantir assistência mais efetiva 
ao Município de Miranorte-TO, no tocante a segurança 
pública, mormente ao policiamento ostensivo e preventivo 
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.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a firmar convênio com a Policia Militar do Estado do Tocantins destinado ao 
aporte financeiro que consiste na colaboração entre os partícipes, conjugação 
de esforços para robustecer a segurança a fim de propiciar meios de garantir 
assistência mais efetiva ao Município de Miranorte-TO, no tocante a segurança 
pública, mormente ao policiamento ostensivo e preventivo, com fulcro na Lei 
sob nº 3.681, de 19 de junho de 2020.

Art. 2.º - Fica autorizado o repasse do valor da indenização por ajuda 
de custo operacional efetivamente cumprido será:

I - de 4,5% do subsídio inicial do cargo de soldado primeira classe, 
referência letra “A” para turno de 6 horas;

II - de 9% do subsídio inicial do cargo de soldado primeira classe, 
referência letra “A” para turno de 12 horas.

Art. 3º Além da ajuda de custo prevista no art.2º é de obrigação 
também do Município:

I - Permitir, quando necessário, o uso de imóveis pertencentes ao 
patrimônio do MUNICÍPIO para uso das instalações destinadas a prestar o 
suporte operacional aos policiais militares, sem prejuízo da edição dos respectivos 
decretos e da formalização dos termos de permissão de uso, nos termos da 
legislação vigente;

II - Apresentar cronograma de eventos com antecedência mínima 
de 15(quinze) dias, informando os locais, data e horário que necessitem de 
policiamento preventivo e ostensivo;

III - Fornecer ou arcar com materiais de consumo, higiene e limpeza 
para a conservação das Instalações da Polícia Militar no município;

IV - Arcar com o fornecimento de gêneros alimentícios para os 
policiais militares quando empregados nas atividades laborais diuturnamente 
do serviço ordinário;

VII - Fornecer alimentação aos policiais militares, na ocorrência 
de reforço de outras unidades, quando da realização de operações policiais na 
circunscrição do respectivo município;

VII - Arcar, quando não assumidas pela PMTO, despesas de serviços 
de utilidade pública nas instalações da Polícia Militar no munícipio, tais como 
água, esgoto, energia elétrica, telefone, internet, impostos, taxas, etc;

IX - Custear, em caso de excepcional falta de combustível ao 
patrulhamento preventivo, uma quota, transitória, de combustível;

Art. 4º - Deverá constar obrigatoriamente no termo de convênio o 
dever de prestação de contas dos recursos recebidos.

Art. 5º - As Esta Lei entra 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 junho de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº234/2022
Miranorte-TO, 14 de junho 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 nº079/2022, constante 
no Decreto nº149/2022 de 16 de março de 2022, publicado no DOEM nº887 
de 16/03/2022, e exonerado(a) do cargo de Professor PI, Geniana Monica de 
Oliveira, CPF 011.197.031-82, a partir do dia 01 de junho 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 14 dias do 
mês de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECRETO 235/2022

Miranorte-TO, 14 de junho de 2022

“EXONERA 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 - Fica exonerado a pedido a partir de 01 de junho de 2022, 
KARLLEMY SIPAUBA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assistente 
Controladoria Geral/Fiscal de Contrato, com lotação na Secretaria Municipal 
de Saúde.

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 14 dias do 
mês de junho de 2022.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº236/2022
Miranorte-TO, 14 de junho 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.

DECRETA:

Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 
suprimento de déficit no setor da Secretaria Municipal de Educação, fica 
contratado por tempo determinado, o profissional (a), conforme demonstrativo 
abaixo:

Professores Cargo Carga Horária Admissão
Geovana Barros Castro Professor P-I 100 09/06 A 30/06/2022

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 14 dias do 
mês de junho de 2022.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
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