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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº0499/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

“Aprova e institui o Plano Municipal de Educação 
Ambiental de Miranorte-TO”

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

Art. 1.º - Fica instituído o Plano Municipal de Educação Ambiental - 
PMEA do Município de Miranorte - TO, Estado do Tocantins, conforme Anexo 
Único desta lei.

§ 1º - O PMEA é composto das seguintes partes:
I – Apresentação do Plano Municipal de Educação Ambiental;
II – Diagnóstico Local;
III – Objetivos;
IV – Projetos Ambientais;
V – Resumo das metas;
VI – Referencial Bibliográfico
§ 2º - O PMEA, além desta lei e da legislação pertinente, será 

disciplinado pelas normas e princípios dispostos na Lei Federal n° 9795/1999.
§ 3º - São objetivos do PMEA, sem prejuízo de outros instituídos 

por lei:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos;

II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre 

a problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 
a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 
cidadania;

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Art. 2.º - O PMEA será revisto a cada 4 (quatro) anos, contados da 
data de publicação desta lei e sempre antes da elaboração do Plano Plurianual 
do Município, observado o procedimento previsto neste capítulo e Lei Federal 
n° 9.795, de 27 de 1999.

§ 1º - A proposta de revisão deverá considerar e harmonizar-se com:
I - As Políticas e Planos de Saneamento Básico do Estado do Tocantins 

e da União;
II – As Políticas e Planos de Gestão Integrada de Resíduos do Estado 

do Tocantins e da União;
III - As Políticas de Meio Ambiente e Saúde do Estado do Tocantins 

e da União;
IV - As diretrizes do Plano da Bacia hidrográfica na qual o Município 

esteja inserido;
V - A tecnologia disponível á época da revisão.

Art. 3º - A elaboração e a revisão do PMEA assegurarão o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço público de educação 
ambiental no Município de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins.

Parágrafo único. A revisão do contrato em virtude da incorporação 
das disposições do plano citado no caput deste artigo poderá ser realizada com 
auxílio de consultor técnico externo contratado para essa finalidade.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 15 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

LEI Nº500/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a criação da Junta Médica do Município de 
Miranorte-TO e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANORTE, Estado do Tocantins 
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
submete à apreciação do Poder Legislativo Municipal, o seguinte Projeto de Lei

Art. 1° - Fica criada a Junta Médica, do município de Miranorte órgão 
colegiado, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, encarregado 
de avaliar e decidir as questões para tratamentos, bem como outros assuntos 
pertinentes a saúde dos servidores públicos do município, com a obrigação de 
indicação do CID – Cadastro Internacional de Doenças e conseqüente emissão 
de Laudo Médico.

Parágrafo Único - A Junta médica será regulamentada por regimento 
interno próprio, baixado pelo prefeito, estabelecendo o detalhamento de suas 
funções, atribuições dos seus membros, horários, sistema de funcionamento e 
outros assuntos pertinentes, atendendo os interesses da administração em geral.

Art. 2°- Todo e qualquer pedido de afastamento do serviço público, 
por motivo de doença, superior a 3 (três) dias, será submetido a inspeção 
médica pela referida Junta, devendo o servidor, providenciar, nas primeiras 72 
(setenta e duas) horas do afastamento os documentos necessários previstos em 
regulamento próprio.

§ 1° - Novo atestado apresentado pelo servidor, visando prolongamento 
do prazo superior a 3 (três) dias do seu afastamento, deverá ser submetido a Junta 
Médica do Município, que emitirá laudo pericial na forma dessa legislação, 
fazendo constar a circunstância da existência de atestado pretérito, juntando 
cópia do mesmo.

§ 2° - Caso o servidor apresente mais de um atestado, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, e a soma destes ultrapassar o prazo de 3 (três) dias, deverá o 
mesmo ser submetido à Junta Médica do Município.

Art. 3°- A Junta Médica tem poderes para contestar atestados médicos 
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apresentados pelo servidor para justificar faltas ao serviço.

Art. 4° - A Junta Médica será composta por no mínimo 3 (três) 
profissionais, ocupantes de cargo de provimento efetivo, todos designados por 
ato do Prefeito Municipal, para um período de 02 (dois) anos, os quais serão 
cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e vinculados à Secretaria Municipal 
de Administração que prestará o suporte técnico, caso necessário.

Parágrafo único - Caso não tenham profissionais suficientes para 
composição da Junta Médica Oficial, no quadro de pessoal do Poder Executivo 
Municipal, poderá ser feita a contratação de profissional externo, de acordo 
com as normas de licitação e contratos, e atenderá à legislação para contratação 
excepcional, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Art.5º - Os membros titulares da junta médica farão jus, 
individualmente, à gratificação no valor correspondente a 10 (dez) UFM (Unidade 
Fiscal do Município) por sessão. 

§ 1º - Os suplentes substituirão os titulares nas ausências, férias, 
licenças, afastamentos e impedimentos eventuais e terão direito à gratificação 
prevista no caput deste artigo durante a substituição. 

§ 2º - A gratificação prevista no caput será devida por sessão e será 
paga após encaminhamento de Relatório Final ao setor competente e não 
será incorporada ao vencimento do servidor, nem tampouco incidirá qualquer 
contribuição previdenciária. 

§ 3º - Fica vedada a acumulação desta gratificação com outra paga a 
qualquer título, bem como o seu pagamento durante o período de afastamento 
das atividades, decorrentes de férias, licenças ou afastamentos.

§ 4º - O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a forma 
de apuração da gratificação prevista no caput por meio de Decreto Municipal.

Art. 6º - O Presidente da Junta Médica será escolhido em eleição 
realizada por seus pares, conforme dispuser o regimento interno da Junta.

Art. 7° - Para a cobertura das despesas decorrentes da aplicação da 
presente Lei, serão utilizados recursos orçamentários constantes do orçamento.

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° - Revogam-se ás disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2020

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

LEI Nº501/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

“Altera a Lei Municipal n° 239/2009 que institui a Política 
do Meio Ambiente do município de Miranorte - TO, nos 
quesitos CMMA e FMMA”

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

Art. 1º - Altera o art. 14 da Seção II e aprova a seguinte composição 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura, Industria e Comércio;

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Turismo;

III – Representantes da Vigilância Sanitária;
IV - Representantes da Associação Vale do Providência;
V - Representantes do Sindicato Rural de Miranorte;
VI - Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Miranorte.

Art. 2º - Fica excluídos do Art. 14 o parágrafo § 1°.

Art. 3º - Fica acrescido o item VIII no Art. 58 da Seção VIII, com a 
seguinte redação:

VIII – Por Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
- FMMA.

Art. 4º - O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
deve ser formado por equipe de profissionais capacitados.

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 15 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA N°098/2020
                                                                                             

Miranorte-TO, 15 dezembro de 2020

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e conforme 
a Lei Municipal nº464/2018 de 13 de abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a partir de 07 de dezembro de 2020 o Servidor 
JOÃO ANTONIO SANTO DA COSTA para responder, cumulativamente com 
o cargo de Secretário Adjunto de Administração, DAS VII, do qual já é titular, 
as funções do cargo de Coordenador de Compras, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

Parágrafo único: A acumulação não poderá ser remunerada, devendo o 
Servidor permanecer recebendo a remuneração do Cargo de Secretário Adjunto 
de Administração.

Art. 2° Fica o servidor designado autorizado assinar toda documentação 
pertinente ao cargo de Coordenador de Compras da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições ao contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 15 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

 COMUNICADO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Miranorte – TO, convida 
profissionais da área de Saúde e afins, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, SEM 
VINCULO EMPREGATÍCIO NA ÁREA DE SAÚDE, SENDO: MÉDICO, 
ENFERMEIRO(A), TÉCNICO(A) ENFERMAGEM, ASSISTENTE 
SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, PSICOLOGO(A), FONOAUDIÓLOGO(A), 
NUTRICIONISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FARMACEUTICO(A),  
FISIOTERAPEUTA, PEDIATRA, VETERINÁRIO, PSIQUIATRA EM 
REGIME DE CREDENCIAMENTO, VISANDO O ATENDIMENTO DA 
POPULAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, perfazendo os profissionais 
abaixo para atendimento à população deste Município no exercício de 2.021, 
conforme do Anexo VI do (Termo de Referência), a se credenciarem para o 
exercício de 2021, no período de 16 à 21 de dezembro de 2020, junto a Comissão 
de Licitação da Prefeitura de Miranorte, situada à Rua 03 nº 414, centro em 
Miranorte – TO.

Mais informação através do fone (63) 3355 – 1453, junto à Secretara 
Municipal de Saúde das 07:00 as 13:00 horas de segunda a sexta feira.

Miranorte, 15 de dezembro de 2020.

Renato Donizeti Ficher
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte
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