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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 113/2023
Miranorte-TO, 15 de fevereiro 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 Infraestrutura, fica contratado 
por tempo determinado, com 40h semanais, o servidor, conforme demonstrativo 
abaixo:

Nome Função Data Admissão
Edno Alves Rodrigues Vigia 15/02 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 15 dias do 
mês fevereiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA N°038/2023
Miranorte 15 de Fevereiro de 2023

 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 o Senhora 
Elyneisser Pereira de Araujo, CPF: 623.355.881-68, Assessora Técnica 
Especializada, no valor de R$ 100,00 (Cem reais), trecho: Miranorte/Palmas-TO/
Miranorte, saída: 16-02-2023 às 06h:00mim, retorno: 16-02-2023 às 18h:00mim, 
com a finalidade  de participar da 1º Reunião Ordinária da COSEMS/TO e 1º 
Reunião Ordinária do CIB/TO do ano de 2023, na Cidade de Palmas - TO.

Art. 2º- Fica obrigada 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 15 dias do mês de Fevereiro de 2023.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA N°037/2023
Miranorte 15 de Fevereiro de 2023 

 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 o Senhora 
Gizelda da Costa Silva, CPF: 849.526.441-20, Secretaria Municipal de Saúde, 
no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), trecho: Miranorte/Palmas-TO/Miranorte, 
saída: 16-02-2023 às 06h:00mim, retorno: 16-02-2023 às 18h:00mim, com a 
finalidade  de participar da 1º Reunião Ordinária da COSEMS/TO e 1º Reunião 
Ordinária do CIB/TO do ano de 2023, na Cidade de Palmas - TO.

Art. 2º- Fica obrigada 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 15 dias do mês de Fevereiro de 2023.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde
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AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

O Município de Miranorte – TO, torna público que fará realizar 
no dia 04 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 às 09h00min horário local, na sala 
de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 nº 
414, Centro, nesta cidade, licitação na modalidade Concorrência, tipo MENOR 
VALOR DA TARIFA COM O DE MELHOR TÉCNICA, visando Contratação 
de empresa para prestação do serviço público de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, composto pelo projeto, construção, melhorias, ampliação, 
revisão, operação e manutenção das unidades integrantes do sistema físico, 
operacional e gerencial de produção e distribuição de água, coleta, afastamento, 
tratamento e disposição final de esgoto sanitário, incluindo a gestão dos sistemas 
organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o 
atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares, 
pelo prazo de 30 (trinta) anos, no município de Miranorte - TO.

Retirada do edital no site do município www.miranorte.to.gov.br. Mais 
informação através do fone nº (63) 3355-2900, das 07h00min. as 13h00mim de 
segunda à sexta-feira.

Miranorte, 15 de fevereiro de 2023.

José Maria Vicente Barros
Presidente da CPL

ESTADO DO TOCANTINS 
Fundo Municipal de Saúde 
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo Nº523/2023 

Dispensa de Licitação Nº15/2023 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de Miranorte, Estado do Tocantins, em 
conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, torna público que a Administração pretende realizar locação de 
veículo de porte médio (micro-ônibus), de no mínimo 16 lugares, para o transporte de 
pacientes crônicos (sessões de hemodiálise) no percurso de Miranorte/TO-Palmas/TO 
(IDA/VOLTA), 03(três) vezes por semana, para o exercício 2023. 

 
 

GIZELDA DA COSTA SILVA  
Gestora do FMS 

  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE 

 

Av. Princesa Isabel, n° 1.065, Centro Miranorte-TO. (63) 3355-2931. CEP: 77.660000 
E-mail: cmasmiranorte@hotmail.com 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 363, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 
 
 
 

Dispõe sobre comissão organizadora e 
procedimentos do Processo Eleitoral da 
representação da sociedade civil no 
Conselho Municipal de Assistência Social 
- CMAS, Biênio 2023/2025.  

 
 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
MIRANORTE-CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 09 de fevereiro de 

2023, no uso da competência conferida pela lei de criação do Conselho nº 21/97 

e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de março de 2016, que 

dispõe sobre o CMAS e,  

 
CONSIDERANDO, CONSIDERANDO, que a LOAS Lei N° 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993; 

 
CONSIDERANDO, a Resolução CNAS N° 14, de 15 de maio de 2014, que 

define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações 

de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; 

 
CONSIDERANDO, a Resolução CNAS N°11, de 23 de setembro de 2015, 

que caracteriza os usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública 

de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social; 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de se realizar o processo eleitoral do 

CMAS de Miranorte-TO, para a escolha dos representantes da Sociedade Civil, 

para o Biênio de 2023 a 2025; 
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CONSIDERANDO, o Parágrafo II do §1°, Parágrafos I-III do § 2°, e § 3°, 

do Art. 19º, da Lei do SUAS de Miranorte nº. 432, de 22 de Março de 2016; 

 
CONSIDERANDO, a deliberação da plenária deste conselho em reunião 

ordinária realizada no dia 09 de fevereiro de 2023. 

 
RESOLVE: 

  
 Art.1º Dispor sobre a comissão organizadora na modalidade virtual 

do processo eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS, para biênio 2023/2025 de Miranorte/TO. Sendo 

nomeados os seguintes membros: 

Nome Representação 
Janaína da Costa Mendes Ferreira APAE de Miranorte/TO 

Valdomiro Rodrigues dos Santos Pastoral da Criança 

Lana Gabriela Pereira Fonseca Secretaria Mun. de Assistência Social 

Aldemir Gomes de Sousa Secretaria Mun. de Educação 

 
Art. 2º Estabelecer regras e procedimentos do Processo Eleitoral na 

modalidade virtual para a representação das organizações da sociedade civil, 

biênio 2023/2025 do CMAS, que se dará conforme prevê o Parágrafo II do §1°, 

Parágrafos I-III do § 2°, e § 3°, do Art. 19º, da Lei nº. 432, de 22 de Março de 

2016, tendo em vista a Resolução do CMAS nº 363, de 09 de fevereiro de 2023, 

por meio de edital publicado no Diário Oficial do Município de Miranorte, sob a 

fiscalização do Ministério Público Estadual.  

 §1º - A Assembléia na modalidade virtual de que trata o caput realizar-se-

á, por meio do aplicativo Google meet, conforme cronograma do anexo I desta 

Resolução.   
 §2º - O Ato de Homologação da relação de representantes ou 

organizações de usuários, das entidades e organizações da assistência social e 

das entidades e organizações dos trabalhadores do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS) habilitadas a designarem candidato (a), juntamente 

com a respectiva pessoa física a ser eleita, bem como as habilitadas como 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE 
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eleitora, será publicada no Diário Oficial de Miranorte, conforme anexo I desta 

Resolução.  
 Art. 3º - Foi instituída pelo CMAS uma Comissão Eleitoral, integrada por 

quatro conselheiras(os), para coordenar o processo de habilitação dos 

representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de 

assistência social e das entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS 

habilitadas a designarem candidato(a), juntamente com a respectiva pessoa 

física designada, bem como as postulantes a eleitores.  
 §1º - A Comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral até a instalação 

da Assembléia de Eleição. 
 §2º - A Comissão Eleitoral elegerá, entre seus pares, um Coordenador. 

 Art. 4º - A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições: 

 §1º - Verificar, com base nos termos desta resolução, a documentação dos 

representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações da 

assistência social e das entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, 

postulantes à habilitação; 
 §2º - Habilitar representantes ou organizações de usuários, das entidades 

e organizações da assistência social e das entidades e organizações dos 

trabalhadores do SUAS, postulantes à habilitação para designarem candidato(a), 

juntamente com a respectiva pessoa física designada, bem como as postulantes 

a eleitora; 

 §3º - Divulgar a relação dos representantes ou organizações de usuários, 

das entidades e organizações da assistência social e das entidades e 

organizações dos trabalhadores do SUAS, habilitadas e não habilitadas ao 

processo de eleição, a designarem candidato(a), juntamente com a respectiva 

pessoa física designada, bem como as postulantes a eleitor;  
 Art. 5º - A representação das entidades e organizações de assistência 

social, dos representantes ou organizações de usuários e das entidades e 

organizações dos trabalhadores do SUAS, na condição conselheiro(a) titular ou 

suplente, recairá sobre a pessoa física.  
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 §1º - A representação no CMAS deverá ser outorgada à pessoa física que 

componha estatutariamente a direção da entidade e organizações ou que seja 

por essa designada em ata de reunião de diretoria ou por procuração. 
 §2º - Para os representantes e organizações de usuários aplica-se o 

disposto na Resolução CNAS nº 11/2015. 

 §3º - É vedada a segunda recondução consecutiva da pessoa física, 

independente da condição de titular ou suplente, conforme art. 17 da Lei nº 

8.742/1993 - LOAS.  
 Art. 6º - Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, exclusivamente, os 

representantes ou organização de usuários, entidades e organizações de 

assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS 

habilitadas a designarem candidato(a), juntamente com a respectiva pessoa 

física designada, bem como as postulantes a eleitora e que atuam em âmbito 

municipal e ou estadual. 
 §1º - Poderão ser habilitadas: 

I. as entidades e organizações de assistência social abrangidos pelo art. 3º 

da Lei nº 8.742/1993, em consonância com o Decreto nº 6.308/2007 que 

prestam serviços, conforme Resoluções CNAS nº 109/2009, nº 33/2011, 

nº 34/2011, bem como as que atuam com assessoramento e defesa e 

garantia de direitos, conforme Resolução CNAS nº 27/2011;  

II. os representantes e organizações de usuários que congregam as pessoas 

destinatárias da Política de Assistência Social, de acordo com a 

Resolução CNAS n° 11/2015; 

III. as entidades e organizações que representam trabalhadores do SUAS, em 

conformidade com as Resoluções CNAS nº 17/2011. 

 §2º - Para a habilitação os representantes ou organizações de usuários, as 

entidades e organizações de assistência social e as entidades e organizações 

dos trabalhadores do SUAS deverão indicar o segmento a que pertencem, 

observados seu estatuto e  relatório de atividades, obedecendo às legislações e 

normas que regulamentam cada segmento, conforme §1º deste artigo. 

 §3º Os representantes e organizações de usuários, as entidades ou 

organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores  
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do SUAS no ato do pedido de habilitação devem indicar a sua condição enquanto 

habilitadas a designarem candidato(a) ou eleitora. 

 §4º Serão habilitadas a designarem candidato(a) ou eleitora os 

representantes ou organização de usuários, entidades e organizações de 

assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, de 

âmbito municipal, juntamente com a respectiva pessoa física designada. 

 §5º Para os eleitores postulantes à habilitação pelo segmento dos 

representantes ou organização de usuários, entidades e organizações de 

assistência social ou entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, a 

indicação da representação na Assembléia de Eleição poderá ser apresentada 

nas condições previstas no parágrafo único do art. 8º desta Resolução.  

 §6º É vedada a representação, na Assembléia de Eleição, de mais de uma 

entidade e organização de assistência social, de entidade e organização do 

trabalhador do SUAS, e representantes ou organização de usuários pelo mesmo 

representante.  

 §7º Serão consideradas as entidades e organização de assistência social, 

entidades e organização do trabalhador do SUAS, e representantes ou 

organização de usuários que, comprovadamente, desenvolvam suas atividades 

há no mínimo dois anos. 

 §8 A habilitação dos representantes e organizações de usuários, das 

entidades ou organizações de assistência social e entidades e organizações dos 

trabalhadores do SUAS, para designarem candidato(a), juntamente com a 

respectiva pessoa física designada, bem como das postulantes a eleitor ocorrerá 

conforme cronograma anexo I desta Resolução. 
 Art. 7º Para a habilitação dos representantes ou organizações de 

usuários, das entidades e organizações de assistência social e das entidades e 
organizações dos trabalhadores do SUAS,  a designarem candidato(a), as 

mesmas deverão apresentar os seguintes documentos: 

I. Para as entidades e organizações de assistência social, prevista no 

inciso I do § 1º, artigo 6º:  

a. requerimento de habilitação, conforme Anexo II desta Resolução, 

devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou 
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organização, ou um de seus representantes legais e pelo(a) candidato(a) 

designado(a), no qual esteja indicada sua condição de habilitada a 

designar candidato(a), e por qual segmento; 

b. endereço completo, telefone e e-mail da entidade ou organização, 

conforme Anexo II desta Resolução; 

c. formulário de designação da pessoa física a ser eleita, conforme anexo V 

desta Resolução.de acordo com o §1º do art. 5º desta resolução; 

d. cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de 

residência da pessoa física designada a ser eleita. 

II. Para os representantes e organizações de usuários que congregam as 

pessoas destinatárias da Política de assistência social, prevista no inciso II do 

§1º, artigo 6º:  

a. cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria e original; 

b. declaração de funcionamento, conforme Anexo II desta Resolução, 

assinado pelo representante legal da entidade ou organização, conforme 

modelo;  

c. relatório de atividades, conforme Anexo III desta Resolução, referente aos 

dois anos( 02), assinado pelo representante legal; 

d. cópia do Estatuto Social da entidade ou organização  

(atos constitutivos), em vigor; 

e. cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

f. requerimento de habilitação, conforme Anexo II desta Resolução, 

devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou 

organização, ou um de seus representantes legais e pelo(a) candidato(a) 

designado(a), no qual esteja indicada sua condição como habilitada a 

designar candidato(a) e por qual segmento; 

g. endereço completo, telefone, e-mail da entidade ou organização, conforme 

Anexo II desta Resolução; 

h. formulário de designação da pessoa física a ser eleita, modelo anexo V 

desta Resolução, de acordo com o §1º do art. 5º desta resolução; 
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i. cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de 

residência da pessoa física a ser eleita. 

III. Para as entidades e organizações que representam trabalhadores do 

SUAS prevista no inciso III do § 1º, artigo 6º:  

a. cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria; 

b. relatórios de atividades, conforme Anexo III desta Resolução, referentes 

ao últimos dois anos, documento original, devidamente assinado pelo 

representante legal; 

c. declaração de funcionamento assinado pelo representante legal da 

entidade ou organização, conforme Anexo II desta Resolução;  

d. cópia do Estatuto Social da entidade ou organização  

(atos constitutivos), em vigor; 

e. cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

f. requerimento de habilitação, conforme Anexo II desta Resolução, 

devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou 

organização ou um de seus representantes legais e pelo(a) candidato(a) 

designado(a), no qual esteja indicada sua condição de habilitada a 

designar candidato(a) e por qual segmento;  

g. endereço completo, telefone, e e-mail da organização, conforme Anexo II 

desta Resolução; 

h. formulário de designação da pessoa física a ser eleita, modelo anexo V 

desta Resolução, conforme §2º do art. 5º desta resolução; 

i. cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de 

residência da pessoa física a ser eleita. 

IV. Para os representantes dos usuários da assistência social, prevista no 

inciso II do § 1º, artigo 6º:  

a. declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedida pelos 

órgão gestor da assistência social municipal, podendo ser assinado pelo 

secretário/a, coordenador(a) de CRAS ou CREAS, conforme Anexo IV 

desta Resolução.  
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b. requerimento de habilitação, conforme Anexo II desta Resolução, 

devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou 

organização ou um de seus representantes legais e pelo(a) candidato(a) 

designado(a), no qual esteja indicada sua condição de habilitada a 

designar candidato(a) e por qual segmento; 

c. formulário de designação da pessoa física a ser eleita na Assembléia de 

Eleição, conforme modelo anexo V desta Resolução, comprovando sua 

vinculação com este grupo, movimento ou fórum; 

d. cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de 

residência da pessoa física a ser eleita. 
 Parágrafo único. Em havendo impedimento da pessoa física a ser eleita, 

previamente habilitada, de comparecer à Assembléia de Eleição, a entidade ou 

organização poderá apresentar à Comissão Eleitoral pedido de habilitação do 

seu(sua) novo(a) candidato(a) designado(a), conforme cronograma anexo I desta 

Resolução, no Conselho Municipal de Assistência Social ou via email conforme 

endereço mencionado no art.9º .   
 Art. 8º A documentação necessária para a habilitação, conforme artigos 7º 

e 8º deverá ser via email ou no Núcleo do conselho Municipal, no horário das 
08h00 as 12h00, em dias úteis, no endereço abaixo: 

Email: cmasmiranorte@hotmail.com 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Miranorte/Comissão 

Eleitoral – CMAS/SOCIEDADE CIVIL. 2023/2025. 

A/C Comissão Eleitoral – CMAS/SOCIEDADE CIVIL. 2023/2025. 

Avenida Princesa Isabel, n° 1065 

Centro – Sala de Núcleo dos Conselhos, Bloco “C”, Prédio da Assistência Social  

CEP 77.660-000 Miranorte – TO. 
 Art. 9°- A Comissão Eleitoral receberá e analisará os pedidos conforme 

cronograma do Anexo I desta Resolução, a relação de representantes ou 

organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e 

das entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS habilitadas a 

designarem candidato(a) e as eleitoras e, ainda, as não habilitadas a 

participarem do pleito.  
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 Art. 10 A Comissão Eleitoral instituída nesta Resolução terá apoio da 

Secretaria Executiva do CMAS e poderá requisitar o apoio jurídico, 

administrativo, financeiro e técnico ao Fundo Municipal de Assistência Social – 

FMAS, deste município. 
 Art. 11 A Assembléia de Eleição na modalidade virtual terá dois 

momentos: 

 §1º Instalação da Assembléia pela Presidência do CMAS.  

 §2º Composição da Mesa Coordenadora da Assembléia de Eleição na 

modalidade virtual. 

 §3º Para a instalação da Assembléia de Eleição a Presidência do CMAS 

terá como atribuições: 

I - apresentar os representantes ou organizações de usuários, das 

entidades e organizações de assistência social e das entidades e 

organizações dos trabalhadores do SUAS, habilitadas pela 

Comissão Eleitoral para designar candidato(a) para a participação 

no pleito, juntamente com a respectiva pessoa física a ser eleita. 

 §4º A Mesa Coordenadora da Assembléia de Eleição terá como 

atribuições: 

I - eleger, entre os membros da Mesa Coordenadora da Assembléia 

de Eleição, um que assumirá a Presidência; 

II - fazer a leitura e aprovação do Regimento Interno da Assembléia de 

Eleição, elaborado pela Comissão Eleitoral e aprovado previamente 

pelo Pleno do CMAS; 

III - eleger a Mesa Receptora e Apuradora dos votos, composta por dois 

representantes governamental; 

IV - proceder a votação, conforme Regimento Interno aprovado; 

V - coordenar o processo de apuração; 

VI - Decidir os casos omissos, considerando todos os dispositivos legais 

sobre a matéria. 

 Art. 12 Cada representante ou organização de usuários, entidade e 

organização de assistência social e entidade e organização de trabalhadores do 

SUAS habilitados pela Comissão Eleitoral para designar candidato(a), bem como 
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as habilitadas enquanto eleitora para a participação na Assembléia de Eleição, 

poderá votar em até três candidatos(as) de seu segmento.  
 Art. 13 Terminada a Assembléia de Eleição, na modalidade virtual, a Mesa 

Coordenadora proclamará o resultado e assinará a Ata aprovada, contendo a 

relação das pessoas físicas eleitas titulares e suplentes, constando, ainda a 

fiscalização do Ministério Público Estadual em todo o processo.   
 Art. 14 A Mesa Coordenadora da Assembléia de Eleição entregará à 

Presidência do CMAS a relação dos representantes ou organizações de 

usuários, das entidades e organizações de assistência social e das entidades e 

organizações dos trabalhadores do SUAS, juntamente com seus respectivos 

representantes eleitos, titulares e suplentes, para publicação no Diário Oficial do  

Município de Miranorte, conforme cronograma do Anexo I desta Resolução. 
 Art. 15 Serão considerados eleitos como conselheiros titulares os três 

candidatos que obtiverem o maior número de votos, na ordem de classificação 

por segmento, e como conselheiros suplentes os três candidatos subsequentes 

na ordem de classificação por segmento. 
 Parágrafo único. No caso de não haver candidatos habilitados em um dos 

seguimentos, serão eleitos aqueles que tiverem o maior número de votos.  
Art. 16 Em caso de vacância, será convocada para ocupar a vaga a 

entidade e/ou organização seqüencialmente mais votada no processo eleitoral e, 

no caso de empate de votos, prevalecerá a de maior tempo de atuação.  

Parágrafo único. O candidato que assumir a vaga completará o tempo 

remanescente do mandato do conselheiro que foi substituído. 
 Art. 17 O Decreto de nomeação dos conselheiros deverá ser conforme 

cronograma do Anexo I desta Resolução. 

 Art. 18 A posse dos Conselheiros eleitos, titulares e suplentes, para o 

biênio 2023/2025, conforme cronograma do Anexo I desta Resolução. 
Art. 19 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga 

as disposições em contrário. 

 
Janaída da C. Mendes Ferreira 

Conselheira/Presidente.  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE 

 

Av. Princesa Isabel, n° 1.065, Centro Miranorte-TO. (63) 3355-2931. CEP: 77.660000 
E-mail: cmasmiranorte@hotmail.com 

ANEXO 
I 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL SOCIEDADE CIVIL CMAS 
2023/2025 

DATA ATIVIDADES 
 

08/03 
Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a 
documentação exigida na Resolução CMAS nº  363,   de   09   de 
fevereiro  de  2023,  perante a Comissão Eleitoral para entidades 
eleitoras e habilitadas para designar candidatas(os). 

10/03 Prazo para analise da Comissão dos requerimentos de 
Habilitação 

 
14/03 

Prazo final para publicação no DOM da decisão da Comissão 
Eleitoral, contendo relação de  representantes  ou  organizações  de 
usuários/as,  das  entidades  e  organizações  de  assistência  
social  e dos trabalhadores do SUAS habilitados e não habilitados. 

17/03 Prazo para ingressar com recurso junto à Comissão Eleitoral 
21/03 Prazo para avaliação e deliberação relativa aos recursos 

apresentados à Comissão Eleitoral 
 
 

23/03 

Prazo final para publicação no DOM do Ato de Homologação da 
relação de representantes ou organizações de usuários/as, das 
entidades e organizações de assistência social, e dos 
trabalhadores/as do setor, candidatas ao  pleito  como  eleitoras  e 
habilitadas para designar candidatos, e os resultados do julgamento 
de recurso. 

 
28/03 

Assembléia de Eleição, que trata o caput realizar-se-á virtualmente, 
através do Google meet. Próximo da assembléia será 
disponibilizado o link. 

30/03 Indicação     dos     Conselheiros     Titulares     e     Suplentes     
pelas organizações eleitas. 

 
04/04 

Prazo para realização  da  eleição  da  Mesa  Diretora  do  CMAS  
para gestão 2023-2025. Online através do Google meet. Próximo a 
data será disponibilizado o link. 

11/04 Prazo final para publicação no DOM dos resultados das eleições 
dos representantes da sociedade civil no CMAS. 

14/04 Posse dos Conselheiros do CMAS para gestão 2023-2025.e início 
da nova gestão CMAS. 
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                            ANEXO II 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 
À Comissão Eleitoral, 

Fundamentado nos dispositivos da Resolução CMAS nº 363 de 09 de fevereiro de 2023, venho 
pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL 
NO CMAS – GESTÃO 2023-2025. 
Nome da Entidade / Organização / Representação:     

 
Presidente/Representante legal:    
CNPJ:  _______________________Telefone: (   )     
Endereço:    
E-mail:     
Referência para contatos: (nome e qualificação) 
 
Habilitação: 
Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 
(   ) Eleitora 
(   ) Candidata 
Segmento: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 
(   ) Entidade e organização de Assistência Social 
(   ) Representante ou organização de usuários/as de Assistência Social 
(   ) Entidade e organização de Trabalhadores/as do SUAS 
Representante: 
Nome completo:     
Nº RG:                                                          Órgão expedidor :    
CPF:                                                       Data de Nascimento:     
Endereço Residencial:_   
Telefone: (   )                                                   E-mail:    

 
Declaro que a pessoa designada representante participa das atividades desta entidade / 
organização / movimento / fórum / associação / grupo na qualidade de: 

 
                                                                                            (esclarecer vínculo) 
 
Suplente: 
Nome completo:    
Nº RG:                                                 _Órgão expedidor:________________ 
CPF:_______________________ Data de Nascimento:     
Endereço Residencial:_   
Telefone: (   )                                                   E-mail:    
Declaro que a pessoa designada representante suplente participa das atividades desta entidade / 
organização / movimento / fórum / associação / grupo na qualidade de: 

 
                                                                                            (esclarecer vínculo) 
 
Data            de                                     de 20.... 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do/a Presidente ou seu representante legal) 

(identificação e qualificação de quem assinar o documento) 
___________________________________________ 

Assinatura da pessoa designada representante 
 
 

Assinatura da pessoa designada suplente 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO 

(Segmento  Entidade  e  organização  de  assistência  social,  entidade  e  organização  
de trabalhadores do  SUAS e  organização de usuários/as) 

 
DECLARO,              para              os              devidos              fins,              que              o/a 
.........................................................................................................................,   com sede 
(endereço) 
...........................................................................................................,  na  cidade  de  
(nome do Município)                                , TO  portadora do CNPJ nº                                , 
está em pleno e regular    funcionamento,    desde    (data    de    fundação)    
......./......./.........,    cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua 
Diretoria atual, com mandato de ......./......./......... a ......../......../........, constituída dos 
seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse: 
Presidente 
Nome completo:      
Nº do RG:                                 Órgão expedidor:   
CPF (obrigatório): 
Endereço Residencial:_   ____  
Bairro:                                  Município                                            UF     
 E-mail:    

 
Vice-presidente ou cargo equivalente 
Nome completo:      
N.º do RG:                                       Órgão expedidor:   
CPF:    
Endereço Residencial:_    Bairro:   
                                     Município                                            UF     
 E-mail:   

 
Secretário(a) ou cargo equivalente 
Nome completo:      
Nº do RG:                                     Órgão expedidor:   
CPF (obrigatório):    
Endereço Residencial:_      
Bairro:                                                     Município                                      UF     
E-mail:   
DECLARO,   em   complemento,   que   a   entidade   ou   organização   acima   
identificada desenvolve  suas  atividades  institucionais,  há  no  mínimo            anos,  no  
(s)  seguinte  (s) município (s): 
                                                                /                                                               , 
                                                                 /                                                             , 
Local                             ,          de               _, de 20.....       
______ 
 

____________________________________________ 
(assinatura do/a Presidente da Entidade 

 ou seu Representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E 
ATUAÇÃO 

(Para Representantes de Usuários/as) 
 

DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome do grupo, movimento social, fórum, 

ou outras denominações de representação de usuário da política de assistência     

social)                                                                                                                          _,  

Com sede (endereço)_                                                                                           __ _, 

na cidade de (nome do Município)_                                            _, TO, exerce suas 

atividades de assistência  social  cumprindo  regularmente  as  suas  finalidades,  

desde,(data  de  início  das atividades)            /            /                  ,     sendo     seus     

representantes     legitimados,     com fundamento  nas  definições  da  Resolução  

CNAS  nº  11  ,  de  23  de  setembro  de  2015  e documentos    constitutivos    ou    

relatório    de    reunião,    pelo    período    de    mandato    de 

____/____/________. à ____/____/________, composto pelos seguintes membros: 
 
Representante 1: 
Nome completo: ___________________________________________________.  
 
N.º do RG: ______________, Órgão expedidor: _____, CPF: __________________  
 
Residencial: ________________________________________________________  
 
Bairro________________ Município_______________________ UF:____________ 
 
Representante 2: 
Nome completo: ___________________________________________________.  
 
N.º do RG: ______________, Órgão expedidor: _____, CPF: __________________  
 
Residencial: ________________________________________________________  
 
Bairro________________ Município_______________________ UF:____________ 
 
 Local                                  _,            de                     _, de 20... 
 
(identificação de quem assina e qualificação) 

 
 
 

Assinatura do órgão gestor da assistência social de âmbito municipal ou Coordenador 
de CRAS ou  CREAS 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO 
 
À Comissão Eleitoral, 

Conforme disposto na Resolução CMAS nº 363 de 09 de fevereiro de 2023, 
venho designar o(a) senhor(a)   , para 
representação desta entidade/organização/representante de usuários postulante à 
participação no processo eleitoral para a gestão 2023/2025, na condição de (   ) 
candidato(a) ou (   ) eleitor(a), e indicar como seu suplente o(a) senhor(a)   
   . 

Declaro que a pessoa designada participa das atividades desta 
entidade/organização na qualidade de  __(esclarecer vínculo). 

Declaro que a pessoa designada participa do  
grupo/movimento/fórum/associação  na  qualidade ___________(esclarecer vínculo). 

Declaro que o suplente designado participa das atividades desta 
entidade/organização na  qualidade de ____________________(esclarecer vínculo). 

Declaro que o suplente designado participa do  
grupo/movimento/fórum/associação  na  qualidade ___________(esclarecer vínculo). 

Representante: 
Nome  completo:                                                                                                                              
Nº do RG:                         , Órgão expedidor:                           , 
CPF:____________________                                               
Titulo de Eleitor:_________________________________                                                                                                                               
Endereço Residencial: __________________________________________________                                                                                                                   
Telefone: ( )                       ; Whatsapp: (  )                      ; Email:   ___               
Suplente: 
Nome  completo:                                                                                                                              
Nº do RG:                         , Órgão expedidor:             , CPF: _____________________                                              
Titulo de Eleitor:________________________________________________________                                                                                                                               
Endereço  Residencial:__________________________________________________                                                                                                                    
Telefone: ( )                       ; Whatsapp: (  )                      ; Email:                  

 
Data:  /  /   

 
 

                                    Assinatura do representante legal 
 

Assinatura da pessoa designada 
 
 

Assinatura do suplente 
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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 364, DE 09 DE FEVEREIRO 
DE 2023.

“Dispõe sobre o acompanhamento dos procedimentos 
realizados pelo Cadastro Único e Programa Auxilio Brasil 
– PAB, referente aos meses de outubro/2022 à janeiro/2023 
do município de Miranorte/TO”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- CMAS DE MIRANORTE, em reunião ordinária realizada no dia 09 
de fevereiro de 2023, no uso da competência conferida pela lei de criação do 
Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, que dispõe sobre o CMAS e regimento interno,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a Resolução n° 15, de 05 de Junho de 2014, do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, orientação aos Conselhos 
de Assistência Social – CAS, quanto à sua organização e ao seu funcionamento 
como instância de participação e de controle social do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família;

CONSIDERANDO: a Lei n° 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que 
estabelece, no caput do art. 8º, que a execução e a gestão do Programa Bolsa 
Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, 
por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a 
intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social;

CONSIDERANDO: o papel do Sistema Único de Assistência Social 
-SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população 
em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas 
para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação 
do COVID-19;

CONSIDERANDO: a Lei n.º 12435/2011que altera a Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO: a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, 
que instituiu o Programa Auxílio Brasil;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião do referido 
conselho ocorrido no dia 09/02/2023.

RESOLVE,
Art.1º Após analise pela comissão de políticas e normas do CMAS 

e apreciação e deliberação na referida reunião, conceder parecer favorável, 
APROVANDO as inclusões e transferência das famílias no Cadastro Único e 
Programa Auxilio Brasil - PAB, com total de atendimentos, descritos no mês 
outubro/2022, 199; novembro/2022, 173; dezembro/2022, 203 e janeiro/2023 
300 famílias atendidas no município de Miranorte, em ANEXO I a esta resolução 
os referidos cadastros e transferências, detalhando o tipo de cada atendimento.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Janaína da Costa Mendes Ferreira
Conselheira/Presidente

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 365, DE 09 DE 
FEVEREIRO DE 2023.

“Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Relatório 
anual das ações do Programa Criança Feliz 2022, deste 
Município”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CMAS DE MIRANORTE, em reunião ordinária realizada no dia 09 
de fevereiro de 2023, no uso das competências conferida pela lei de criação do 
Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, e Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre o CMAS e,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a Lei n.º 12435/2011que altera a Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião do referido 
conselho, ocorrida no dia 09/02/2023.

RESOLVE,

Art.1º Após apresentação, realizada pela Supervisora do referido 
programa.  APROVAR o relatório anual das ações do Programa Criança Feliz 
2022, deste Município. Será anexada uma cópia dos referidos relatórios a esta 
resolução. 

Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Janaina da Costa Mendes Ferreira
Conselheira/Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 366, DE 09 DE 
FEVEREIRO DE 2023.

“Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Relatório anual 
das ações do CREAS 2022, deste Município”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CMAS DE MIRANORTE, em reunião ordinária realizada no dia 09 
de fevereiro de 2023, no uso das competências conferida pela lei de criação do 
Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, e Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre o CMAS e,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a Lei n.º 12435/2011que altera a Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal de Assistência Social 
é uma instância de deliberação, responsável pela fiscalização dos serviços 
vinculados a Assistência Social;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião do referido 
conselho, ocorrida no dia 09/02/2023.

RESOLVE,
Art.1º Após apresentação, realizada pela Coordenadora do CREAS.  

APROVAR o relatório anual das ações do Centro de Referencia de Assistência 
Social - CREAS 2022, deste Município. Será anexada uma cópia dos referidos 
relatórios a esta resolução. 

Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Janaina da Costa Mendes Ferreira
Conselheira/Presidente do CMAS.

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 367, DE 09 DE 
FEVEREIRO DE 2023.

“Dispõe sobre a apreciação e aprovação com ressalva o 
Plano anual das ações do CREAS 2023, deste Município”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CMAS DE MIRANORTE, em reunião ordinária realizada no dia 09 
de fevereiro de 2023, no uso das competências conferida pela lei de criação do 
Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, e Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre o CMAS e,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a Lei n.º 12435/2011que altera a Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO: a Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada 
pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que em seu art. 23 entende por 
serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de 
vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem 
os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei;

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal de Assistência Social 
é uma instância de deliberação, responsável pela fiscalização dos serviços 
vinculados a Assistência Social;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião do referido 
conselho, ocorrida no dia 09/02/2023.

RESOLVE,
Art.1º Após apresentação, realizada pela Coordenadora do CREAS.  
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APROVAR com ressalva o plano anual das ações do Centro de Referencia de 
Assistência Social - CREAS 2023, deste Município. 

Art.2º Sugere-se a coordenação que inclua em seu plano anual, ações 
voltadas ao publica da APAE de Miranorte, relacionados a campanhas, violência 
contra a mulher, campanha 18 de maio, dentre outras, sendo que poderão estar 
trabalhando em conjunto com o CRAS.

 Art.3º Após incluir informações no referido Plano, protocolar uma 
copia no núcleo dos conselhos, para que possamos anexar a esta resolução.

Art.4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Janaina da Costa Mendes Ferreira
Conselheira/Presidente do CMAS.

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 368, DE 09 DE 
FEVEREIRO DE 2023.

“Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Relatório anual 
das ações do CRAS 2022, deste Município”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CMAS DE MIRANORTE, em reunião ordinária realizada no dia 09 
de fevereiro de 2023, no uso das competências conferida pela lei de criação do 
Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, e Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre o CMAS e,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a Lei n.º 12435/2011que altera a Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal de Assistência Social 
é uma instância de deliberação, responsável pela fiscalização dos serviços 
vinculados a Assistência Social;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião do referido 
conselho, ocorrida no dia 09/02/2023.

RESOLVE,
Art.1º Após apresentação, realizada pela Coordenadora do CRAS.  

APROVAR o relatório anual das ações do Centro de Referencia de Assistência 
Social - CRAS 2022, deste Município. Será anexada uma cópia dos referidos 
relatórios a esta resolução. 

Art.2º Sugere a Coordenação do CRAS, que inclua no plano das ações 
do CRAS 2023. Ações voltadas ao publica da APAE de Miranorte, relacionadas 
às campanhas, no mês de março, violência contra a mulher e no mês de agosto, 
semana da pessoa com deficiência. 

Art.3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Janaina da Costa Mendes Ferreira
Conselheira/Presidente do CMAS.
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