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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 010/2023

Miranorte-TO,02 de janeiro de 2023

“Decreta a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
assistência técnica com manutenção corretiva em 
equipamentos de informática (microcomputadores, 
servidores, notebooks e na de rede) incluindo revisão 
geral, limpeza e substituição de componentes, instalação 
de equipamentos pertencentes ao acervo patrimonial da 
Prefeitura Municipal de Miranorte. Junto à Secretaria 
Municipal de Administração deste Município, para o 
exercício de 2023 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 4304;

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

DECRETA:

Art. 1º - Contratação da empresa FERNANDO MAZARIM 
DE SOUZA 84547340153 regularmente inscrita no CNPJ sob n° n° 
26.829.985/0001-56, para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva em equipamentos de 
informática (micro computadores, servidores, notebooks e na de rede) incluindo 
revisão geral, limpeza e substituição de componentes, instalação de equipamentos 
pertencentes ao acervo patrimonial da Prefeitura Municipal de Miranorte. Junto 
à Secretaria Municipal de Administração deste Município, para o exercício de 
2023., com base no art.75, II da Lei de Licitações.
 

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 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº011/2023

Miranorte-TO,02 de janeiro de 2023

“Decreta a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
fiscalização de obras públicas no Município de Miranorte. 
Junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura deste 
Município de 2023 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 4306;

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

DECRETA:

Art. 1º - Contratação da empresa PROJETAR CONSTRUTORA 
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LTDA ME regularmente inscrita no CNPJ sob n° n° 19.340.980/0001-08, 
para prestação de serviços de fiscalização de obras públicas no Município de 
Miranorte. Junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de 
2023”.

 
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 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 012/2023

Miranorte-TO, 02 de janeiro de 2023

“DECRETA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE, 
CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO 
DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE. JUNTO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E 
DÁ OUTROS 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 4398.

CONSIDERANDO que o valor da contratação está condizente com 
o preço do mercado e dentro dos limites da Lei 14.133.

DECRETA:

Art. 1º - contratação da empresa BARCO DIGITAL TECNOLOGIA 
EIRELI, CNPJ 17.228.526/0001-26, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE HOSPEDAGEM, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
PUBLICAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE. JUNTO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2023, 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 02 dias do mês 
de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº013/2023
Miranorte-TO,02 de janeiro de 2023

“Decreta a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços com 
fornecimento de internet empresarial (fibra óptica), 
incluso instalação e equipamentos necessários, 200 megas 
(compartilhados) destinado à Prefeitura Municipal de 
Miranorte, junto à Secretaria Municipal de Administração, 
deste Município para o exercício de 2023 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 4400;
CONSIDERANDO estar o preço do serviço compatível com o preço 

de mercado;
DECRETA:

Art. 1º - Contratação da empresa NETBOX INTERNET EIRELI 
regularmente inscrita no CNPJ sob n° n° 25.356.470/0001-13, para contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de internet 
empresarial (fibra optica), incluso instalação e equipamentos necessários, 200 
megas (compartilhados) destinado à Prefeitura Municipal de Miranorte, junto 
à Secretaria Municipal de Administração, deste Município para o exercício de 
2023., com base no art.75, II da Lei de Licitações.

 
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 02 dias do 

mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 014/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências ”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;

CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação 
do imóvel abaixo descrito destinado a moradia de família carente em área inclusa 
no Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima elencados, 
bem como a norma permissiva Art. 74, V da lei 14.133/21.Localizado na Quadra 
182, Lote 14, Rua 37, Jardim Aureny III em Palmas-TO, de propriedade do Sr. 
FLAUZINO ANTONIO DOS REIS brasileiro, solteiro, comerciante, portador 
da CI/RG nº 1.442.925SSP-TO, regularmente inscrito no CPF nº 486.557.831-53, 
residente e domiciliado na Quadra 124, Rua 38, Lote 08, S/N, Jardim Aureny III.).

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 
12 (doze) meses;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito municipal

DECRETO Nº015/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;
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CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 

administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação do 
imóvel abaixo descrito destinado a moradia de família carente em área inclusa no 
Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima elencados, 
bem como a norma permissiva Art. 74, V da lei 14.133/21. Localizado na QD 405 
Norte, Alameda 08, QI 14, Lote 38 – Palmas-TO, de propriedade da Sra. MARIA 
DEZIDERIO DE ANDRADE, regularmente inscrito no CPF nº 586.852.271-00. 

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 
12 (doze) meses.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito municipal

DECRETO Nº016/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;

CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação do 
imóvel abaixo descrito destinado a moradia de família carente em área inclusa no 
Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima elencados, 
bem como a norma permissiva Art. 74, V da lei 14.133/21. Localizado na avenida 
Princesa Isabel, S/N, QD 02, LT 03, centro, Miranorte-TO.

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 
12 (doze) meses;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº017/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;

CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado.

DECRETA:
Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação 

do imóvel abaixo descrito destinado a moradia de família carente em área inclusa 
no Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima elencados, 
bem como a norma permissiva Art. 74, V da lei 14.133/21. Localizado na avenida 
Senador Felinto Miller, nº 420, QD 02, LT 06, Vila Jaó, Miranorte-TO,, de 
propriedade do Sr. MÁRIO LOURENÇO DE MACEDO, brasileiro, portador 
da CI/RG nº 715240 SSP-GO, regularmente inscrito no CPF nº 126.318.091-49, 
portador do PIS/PASEP nº 170.45998.61., residente e domiciliado na Av. Senador 
Felinto Miller, S/Nº, Vila Jaó, Miranorte-TO;

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 
12 (doze) meses;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO aos 02 dias do mês 
de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº018/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;

CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação 
do imóvel abaixo descrito destinado a moradia de família carente em área inclusa 
no Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima elencados, 
bem como a norma permissiva Art. 74, V da lei 14.133/21. Localizado na Av. 
Princesa Isabel, nº465, Centro, Miranorte-TO, de propriedade do Sr. MÁRIO 
LOURENÇO DE MACEDO, brasileiro, portador da CI/RG nº 715240 SSP-
GO, regularmente inscrito no CPF nº 126.318.091-49, portador do PIS/PASEP 
nº 170.45998.61., residente e domiciliado na Av. Senador Felinto Miller, S/Nº, 
Vila Jaó, Miranorte-TO.

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 
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12 (doze) meses.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº019/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023 

 “Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel rural com área de 26.447.00 m², 
localizado no lote 24 do loteamento de chácaras, Município 
de Miranorte-TO, devido a renovação da autorização do 
NATURATINS, destinado à extração de cascalho que será 
utilizado nos serviços junto a Secretaria de infraestrutura 
deste Município e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para extração de cascalhos;

CONSIDERANDO que é evidente a necessidade do Município de 
Miranorte locar imóvel destinado a extração de cascalhos, vez que, necessita 
para reparos das suas vias públicas.

CONSIDERANDO que consta nos autos renovação da autorização 
do Instituto de Natureza do Tocantins para atividade de mineração e extração 
de cascalho do imóvel supracitado, sendo vedado esta Municipalidade a 
comercialização.

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório para locação do 
imóvel rural com área de 26.447.00 M² localizado no lote 24 do Loteamento de 
Chácara, em Miranorte do Tocantins, de propriedade do Sr. PAULO ALVES DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da CI/RG 149.819 SSP-TO, 
regularmente inscrito no CPF sob nº 007.992.611-81, residente e domiciliado na 
Rua 09, nº 390, Centro, Miranorte-TO, face aos motivos acima elencados, bem 
como a norma permissiva do artigo 75,V, da Lei 14.133. 

Art. 2º - O contrato deve ser celebrado com prazo até dezembro de 
2023.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 020/2023
Miranorte, TO, 02 de janeiro de 2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de imóvel destinado a moradia de famílias carentes 
inclusas no Projeto da Obra de Duplicação BR-153 e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar as famílias desapropriadas para 
duplicação da BR 153;

CONSIDERANDO que é dever do Município assegurar atendimento 
sócio assistencial, garantindo os direitos fundamentais conforme Constituição 
Federal e legislação complementar;

CONSIDERANDO o acordo homologado nos autos do processo 
0005942-63.2011.4.01.4300;

CONSIDERANDO que o referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como moradia destas famílias, possuindo, desta 
forma, as características necessárias para tal desiderato;

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório, para locação 
do imóvel abaixo descrito destinados a moradia de família carente em área 
inclusa no Projeto da Obra de Duplicação da BR-153, face aos motivos acima 
elencados, bem como a norma permissiva do artigo 75, V, da Lei 14.133/2021. 
Localizado na Av. Tiradentes nº304, centro, Miranorte-TO, de propriedade do 
Sr. Roberto Carneiro Silva, brasileiro, portador da CI/RG nº 2.044.961 SSP-GO, 
regularmente inscrito no CPF nº377.451.151-91.

Art. 2º - O contrato de locação deverá ser celebrado com prazo de 01 
(um) ano, podendo ser renovado, no caso de persistir a necessidade do Município.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº021/2023
Miranorte/TO, 02 de janeiro de 2023

 “Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
locação de um imóvel urbano situado na Av. Alfredo 
Nasser, LT 19, QD 85, Vila Maria° Miranorte – TO, 
destinado a instalação provisória da delegacia da policia 
civil, neste município. Junto a Secretaria Municipal de 
Administração deste Município para o exercício de 2023 
e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que o Município não dispõe de imóveis próprios 
com as características necessárias para abrigar a Delegacia;

CONSIDERANDO que é dever do Município implementar as 
políticas públicas, em especial na área da segurança pública.

CONSIDERANDO que referido imóvel vem sendo utilizado pela 
administração a diversos anos como sede da Delegacia, possuindo, desta forma, 
as características necessárias para tal desiderato.

CONSIDERANDO estar o preço do aluguel do imóvel compatível 
com o preço de mercado;

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade do procedimento licitatório para locação 
de um imóvel urbano situado na Av Alfredo Nasser, LT 19, QD 85, Vila Maria° 
Miranorte – TO, destinado a instalação provisória da delegacia da policia civil, 
neste município. Junto a Secretaria Municipal de Administração deste Município 
para o exercio de 2023, de propriedade do Sr. ROBERTO MAGALHÃES DOS 
REIS, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG 2.321.399 SSP- GO, 
regularmente inscrito no CPF sob nº 825.356.631-04, residente e domiciliado em 
Miranorte-TO, face aos motivos acima elencados, bem como a norma permissiva 
do artigo 24, X, da Lei 8666/93., face aos motivos acima elencados, bem como 
a norma permissiva do artigo 75,V, da Lei 14.133. 

Art. 2º - O contrato deve ser celebrado com prazo até dezembro de 
2023.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 02 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
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DECRETO 024/2023

Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

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

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a partir de 03 de janeiro de 2023, VINICIUS GOMES 
DA SILVA, CPF: 053.368.671-79, no cargo de Secretário Municipal de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, ao 03 dias do mês 
de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 025/2022   
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

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

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a partir de 03 de janeiro de 2023, José Sobrinho 
Coimbra da Silva, no cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, ao 03 dias do mês 
de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 026/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Nomeia Servidor à disposição deste Município 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 designado para exercer as funções do cargo de Chefe de 
Gabinete, com lotação no Gabinete do Prefeito, o Sr. Francisco Gaspar Souza da 
Cruz, CPF: 045.215.058-21, a partir de 03 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único. A remuneração do servidor mencionado no caput 
será à título de função gratificada nos termos do art. 25º da lei municipal 
nº518/2021 de 29 de novembro de 2021. 

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 027/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 01 de janeiro de 2023, o servidor 
estável, LEONAI LAZARO DA LUZ, matricula: 218, nomeado no cargo efetivo 
de assistente administrativo, para as funções do cargo comissionado de Diretor 
de Recursos Humanos, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 028/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 01 de janeiro de 2023, o servidor 
estável, ROGERIO MOREIRA DE MORAIS, matricula: 378, nomeado no cargo 
efetivo de fiscal municipal, para as funções do cargo comissionado de Diretor da 
Receita Municipal, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 029/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá outras 
providências”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 01 de janeiro de 2023, o servidor estável, 
JOSE MARIA VICENTE BARROS, matricula: 195, nomeado no cargo efetivo de auxiliar 
administrativo, para as funções do cargo comissionado de Presidente da Comissão de 
Licitação e Contratos, no âmbito do Gabinete do Prefeito.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do mês de 
janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
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DECRETO 030/2023

Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 01 de janeiro de 2023, a 
servidora estável, SANDRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, matricula: 389, 
nomeada no cargo efetivo de auxiliar administrativo, para as funções do cargo 
comissionado de Coordenador da Comissão de Licitação e Contratos, no âmbito 
do Gabinete do Prefeito.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do mês 
de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 031/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências"

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 01 de janeiro de 2023, o servidor 
estável, MANOEL GONÇALVES DE SOUSA JUNIOR, matricula: 243, 
nomeado no cargo efetivo de auxiliar administrativo, para as funções do cargo 
comissionado de Coordenador da Folha de Pagamento, no âmbito da Secretaria 
de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 032/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Nomeia servidor cedido para cargo comissionado e dá 
outras providências”

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

Considerando a cessão da Sr.ª Cleide Dias Pereira, do Município de 
Marianópolis do Tocantins para o Município de Miranorte, Estado do Tocantins, 
através da portaria nº029/2022 de 30 de março de 2022, publicada em 15 de 
agosto de 2022 no Diário Oficial do município cedente, vigorando a partir da 
publicação do ato até 31 de dezembro de 2024;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir do dia 01 de janeiro de 2023 para 
o cargo comissionado de Assessor II, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde, a servidora pública municipal, CLEIDE DIAS PEREIRA, CPF: xxx.
xxx.891-46, cedida com ônus a este município pela Prefeitura Municipal de 
Marianópolis do Tocantins.

§1º As contribuições previdenciárias da servidora designada serão 
recolhidas ao Regime de Previdência Própria Social do município cedente - 
RPPS.

§2º A servidora ora designada, faz jus ao recebimento do valor do 
cargo comissionado acrescido de uma gratificação no percentual de 20% (vinte 
inteiros por cento).

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 03 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº033/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“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 - Fica nomeada para exercer o cargo comissionado de 
Controlador Geral Interno do Município no âmbito do Gabinete do Prefeito, 
IVONETE MONTEIRO DE CASTRO, CPF: xxx.xxx.211-34, a partir de 03 
de janeiro de 2023.

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 034/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Nomeia Servidores em Cargos Comissionados 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 - Ficam nomeados para exercerem cargos de provimento 
comissionado, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir 
de 03 de janeiro de 2023, os seguintes profissionais:

Nome Cargo Comissionado
Sarah Sousa do Nascimento Silva Assistente Controladoria Geral/Fiscal de Contrato
Viviane Alves da Silva Coordenador de Compras
Marlene Aparecida de Faria Assessor Técnico Especializado

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECRETO 036/2023

   Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

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

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a partir de 03 de janeiro de 2023, JOÃO ANTONIO 
SANTO DA COSTA no cargo de Secretário Municipal de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, ao 03 dias do mês 
de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 037/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“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 janeiro de 2023, Fabrício Pereira 
Viana, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Especializado, 
DAS VII, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças.

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 038/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Nomeia Servidores em Cargos Comissionados 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 - Ficam nomeados para exercerem cargos de provimento 
comissionado, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 
03 de janeiro de 2023, os seguintes servidores:

Nome Cargo Comissionado
Raniellen de Sousa Azevedo Diretor de Compras, Contratos e Patrimônio
Lucas do Vale do Nascimento Coordenador de Patrimônio
Geovana Arbués Brandão Assistente Controladoria Geral/Fiscal de Contrato
Gabriel Alves de Sousa Bandeira Diretor de Convênios e Transferências Voluntárias
Moara Silva Figueredo Assessor Técnico Especializado

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 039/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“Nomeia Servidores em Cargos Comissionados 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 - Ficam nomeados para exercerem cargos de provimento 
comissionado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de 
janeiro de 2023, os seguintes servidores:

Nome Cargo Comissionado
Rodrigo Vanderlei Marques da Silva Assessor Técnico Especializado
Marcos Pires Soares Assistente Controladoria Geral/Fiscal de Contrato

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 janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO 040/2023
Miranorte-TO, 03 de janeiro de 2023

“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 Saúde, fica contratado por tempo 
determinado, com 40h semanais, o servidor, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Função Data Admissão
Catiúcia Mendes Araújo Enfermeira 03/01 a 31/12/2023

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 03 dias do 
mês janeiro de 2023.

 
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS

Prefeito Municipal
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