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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº268/2020 
                                                        

Miranorte-TO,17 de dezembro de 2020

“Nomeia Membros do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Miranorte-
TO e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de nomear a composição do Conselho 
que regulamenta o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Decreta:

Art. 1° - Fica nomeado o Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Miranorte/TO, com a seguinte composição:

I – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

Titular: Guilherme da Silva Bandeira
Suplente: Pedro Nogueira

II - REPRESENTANTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
MIRANORTE/TO:

Titular: Carlos Jose Ferreira
Suplente: Manoel Bezerra 

III – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS 
DO VALE DA PROVIDÊNCIA:

Titular: Maria Edna de Souza Alencar
Suplente: Wellio Lustosa Martins

IV – REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL DE 
MIRANORTE/TO:

Titular: Jader Mendes Sobrinho
Suplente: Saddim Bucar Figueira

Art. 2° - Os membros que compõe esse conselho encontram-se a 
serviço do meio ambiente, e não serão remunerados.

Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte – TO, aos 17 dias do 
mês de dezembro de 2020.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº269/2020                                      

Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

“Regulamenta o Fundo Municipal de Meio Ambiente e a 
Política Municipal de Meio Ambiente de Miranorte – TO 
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 necessidade de regulamentação do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente.

Decreta:

Art. 1° - Fica instituído que as receitas do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e 
mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 2° - A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência 
de disponibilidades, em função do cumprimento de programação, sendo 
admitidas somente nas hipóteses em que as mesmas não venham a interferir ou 
a prejudicar suas atividades.

Art. 3° - Os saldos financeiros do Fundo, apurados em balanço anual 
ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício 
seguintes.

Art. 4° - O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA será gerido 
por um Conselho Gestor cuja finalidade é a de administrar as receitas, observando 
as diretrizes do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA.

Art. 5° - O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
compor-se á de:

a) Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura, Indústria e Comércio;

b) Um representante da Vigilância Sanitária de Miranorte - TO. 
II - Um representante e respectivo suplente, indicados pelas seguintes 

Entidades da Sociedade Civil Organizada: 
c) Associação dos Chacareiros do Vale da Providência;
d) Sindicato Rural de Miranorte.
§ 1º - O Conselho Gestor será presidido pelo Secretário de Vigilância 

Sanitária de Miranorte, o qual, em suas ausências ou impedimentos eventuais, 
indicará substituto, dentre os membros titulares.

§ 2º - O Presidente designará o Secretário Executivo dentre os 
membros do Conselho Gestor.

§ 3º - O Conselho Gestor se reunirá ordinariamente mensalmente ou 
bimestralmente conforme calendário aprovado para o ano seguinte, na última 
reunião de cada ano, e extraordinariamente por convocação do seu presidente.

§ 4º Os projetos a serem financiados serão distribuídos a relatores, 
membros do Conselho, os quais apresentarão seus relatórios para votação na 
reunião subsequente, salvo se deferido outro prazo.

§ 5º O Conselho Gestor decidirá por maioria simples dos membros 
presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, na reunião em que o 



Ano III - Nº 600 - QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE02
processo for relatado ou, se houver pedido de vista, na subsequente.

Art. 6° - Cabe ao Conselho Gestor zelar pela aplicação de recursos 
do Fundo de acordo com sua finalidade legal, competindo-lhe:

I - Fixar critérios para a aplicação dos recursos do Fundo, levando em 
conta as diretrizes do Conselho Municipal do Meio Ambiente;

II - Avaliar e aprovar os projetos apresentados;
III - Supervisionar os projetos em execução, bem como aprovar os 

relatórios de acompanhamento;
IV - Decidir sobre as matérias relacionadas à política financeira 

operacional, bem como sobre as demais questões submetidas ao Conselho;
V - Aprovar as contas do exercício a serem submetidas à Controladoria 

Geral e ao Tribunal de Contas;
VI - Aprovar o relatório anual do Fundo;

Art. 7° -  O Conselho Municipal do Meio Ambiente exercerá atividade 
fiscalizadora dos atos de administração do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
pelo Conselho Gestor, com o fim de tutelar a correta aplicação dos recursos.

Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA 
serão aplicados:

I - ao desenvolvimento de planos, programas e projetos:
a) que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais;
b) de manutenção, melhoria e/ou recuperação de qualidade ambiental;
c) de pesquisa e atividades ambientais;
d) de educação ambiental;
e) que sejam implementados em unidades de conservação do 

Município;
f) de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
g) de manejo e extensão florestal;
h) de desenvolvimento institucional;
i) de controle ambiental; 
j) de aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e 

fauna nativas; 
l) que sejam priorizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura, Indústria e Comércio;
II - ao controle, à fiscalização e à defesa do meio ambiente;
III - a programas de capacitação técnica dos servidores da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio;
IV - a modernização tecnológica das áreas técnicas do órgão ambiental 

municipal; 
V - para aquisição de equipamentos, material permanente e de 

consumo, bem como na construção, manutenção e conservação das áreas 
físicas das instalações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, 
Indústria e Comércio;

VI - ao custeio de necessidades relacionadas a ações de apoio a 
programas e projetos de interesse ambiental; e

VII – manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana do município.
§ 1º Os recursos do Fundo poderão ser aplicados através de convênios 

a serem celebrados pelo município de Miranorte-TO com órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta, da União, Estados-membros e Municípios, 
assim como com entidades privadas sem fins lucrativos, sempre que os objetivos 
pretendidos estejam associados aos do Fundo.

§ 2º É permitida a contratação, em caráter extraordinário e excepcional, 
de serviços técnicos profissionais especializados, observando-se o §1º do art. 
25, da Lei nº 8.666/93, com recursos do fundo municipal do meio ambiente.

Art. 9° - O FMMA é dotado de autonomia administrativa e financeira, 
com escrituração contábil própria, de conformidade com a legislação pertinente.

Art. 10° - O orçamento e a contabilidade do fundo municipal do meio 
ambiente deverá evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária, 
observado as normas estabelecidas na legislação vigente, bem como as instruções 
normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

I- CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 11° - a estrutura organizacional do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente é composta de:

I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Secretaria Executiva; e
IV - Conselheiros.
Parágrafo único: A escolha da mesa Diretora do Conselho, será 

realizada de modo transparente e em um consenso entre os conselheiros.

Art. 12° - O Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município 
de Miranorte/TO CMMA – será integrado por representantes por no mínimo 
8(oito) integrantes sendo 50% da sua totalidade do Poder Público e 50% da sua 
totalidade da Organização da Sociedade Civil.

§ 1º. Seus membros serão escolhidos pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Miranorte/TO. 

§ 2º. No caso de substituição de algum representante, a(s) entidade(s) 
representada(s) deve(m) encaminhar nova indicação.

§ 3º. O não comparecimento de um conselheiro a três (03) reuniões 
consecutivas ou em cinco (05) alternadas, durante doze meses, implica na sua 

exclusão do CMMA.

Art. 13° - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, 
cabendo ao Presidente, além do voto comum.

Art. 14° - Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Plenário 
poderão ser apresentados por qualquer Conselheiro e constituir-se-ão de:

I - Proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada 
à competência legal do CMMA;

II - Proposta de Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer 
natureza, relacionada com a temática ambiental; e

III -Proposta de Análise e Parecer Consultivo sobre matérias 
ambientais submetidas à sua apreciação, bem como Projetos de Lei ou de atos 
administrativos.

Art. 15° - São atribuições do Presidente:
I - convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho;
II - aprovar a pauta das reuniões;
III - submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria 

Executiva;
IV - requisitar serviços especiais dos membros do Conselho e delegar 

competência;
V - expedir pedidos de informação e consultas a autoridades estaduais, 

federais e municipais, de governos estrangeiros e da sociedade civil;
VI - assinar as Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos 

aprovados pelo Conselho;
VII - representar o Conselho ou delegar a sua representação;
VIII - autorizar a execução de atividades fora da sede do Conselho;
IX - constituir e extinguir, ouvidos os demais membros do Conselho, 

Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos;
X - assinar as atas dos assuntos tratados nas reuniões do Plenário;
XI - tomar decisões, de caráter urgente, as referendum do Conselho;
XII - dispor sobre o funcionamento da Secretaria Executiva; e
XIII - resolver casos não previstos nesse Regimento.

Art.16° -  São atribuições do Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
II - supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; 
III - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência 

do Conselho.

Art. 17° - A Secretaria Executiva será dirigida por um(a) Secretário(a) 
Executivo(a), Conselheiro(a) ou não, designado pelo Secretário do Meio 
Ambiente Municipal e/ou mediante votação do plenário.

Art. 18° - Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão 
desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de servidores requisitados de 
órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 19° - Os documentos enviados ao Conselho, bem como os 
recursos administrativos, serão recebidos, registrados e autuados pela Secretaria 
Executiva.

Art. 20° - O(A) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho deverá 
comparecer a todas as reuniões do Plenário, incumbindo-lhe secretariar os 
trabalhos das reuniões.

Parágrafo Único: Se o Secretário(a) Executivo(a) for membro do 
Conselho, participará das reuniões com direito a voto.

§ 1º. A Presidência poderá mandar devolver ao interessado 
documentos recebidos que tratem de assuntos que possam ser solucionados por 
outro órgão ou entidade da Administração Municipal.

Art. 21° - Os membros do Conselho previstos no artigo 3º poderão 
apresentar propostas de alteração deste Regimento, sempre que houver 
necessidade de atualizá-lo, encaminhando-as à Secretaria Executiva para exame 
e Parecer.

§ 2º. De posse do parecer da Secretaria Executiva, a Presidência o 
submeterá à votação do Conselho, em Plenário.

§ 3º. A alteração proposta será aprovada se obtiver o voto favorável de 
2/3 dos membros do Conselho e submetido à aprovação do Prefeito municipal, 
nos termos da legislação específica.

Art. 22° - Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte – TO, aos 17 dias do 
mês de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 270/2020                                                       

Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

“Nomeia a composição da reestruturação do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Miranorte – TO 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 as disposições das Política Municipal de Meio 
Ambiente, Lei Municipal n° 239/2009, e suas alterações.

Decreta:

Art. 1° - Ficam NOMEADOS os representantes abaixo para a 
composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Miranorte, quais 
sejam:

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e 
Comércio - Guilherme da Silva Bandeira (Titular) e Pedro Nogueira (Suplente);

b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo - Célia 
Marques da Silva (Titular) e Aldemir Gomes de Sousa (Suplente)

c) Vigilância Sanitária de Miranorte - Carlos Jose Ferreira (Titular) 
e Manoel Bezerra (Suplente);

d) Associação dos Chacareiros do Vale da Providência - Maria Edna 
de Souza Alenca e Wellio Lustosa Martins

e) Sindicato Rural de Miranorte - Jader Mendes Sobrinho (Titular) e 
Saddim Bucar Figueira (Suplente); 

f) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranorte 
(APAE) – Denisalia Almeida Heitz Araujo (Titular) e Zilneidia Ribeiro da 
Silva (Suplente).

Art. 2° - O Conselho Municipal de Meio Ambiente será regulamentado 
em conformidade com o Regimento Interno do Conselho.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte – TO, aos 17 dias do 
mês de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº271/2020                                                        

Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

“Nomeia a composição do Fórum Municipal da Agenda 21 
de Miranorte – TO 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 as disposições das Conferências das Nações Unidas 
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento/Rio 92, da Agenda 21 Brasileira e 
da Conferência Rio+10 2002;

Considerando a Criação do Fórum da Agenda 21 Local de Miranorte 
– TO de caráter permanente por meio do Decreto Municipal n° 262/2020.

Decreta:

Art. 1° - Ficam NOMEADOS os representantes abaixo para a 
composição do Fórum da Agenda 21 de Miranorte, quais sejam:

I - Órgãos públicos de Miranorte:
a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e 

Comércio - Tiago Eduardo de Rezende Moura e Guilherme da Silva Bandeira;
b) Vigilância Sanitária de Miranorte - Carlos Jose Ferreira e Manoel 

Bezerra 

II - Um representante e respectivo suplente, indicados pelas seguintes 
Entidades da Sociedade Civil Organizada: 

c) Associação dos Chacareiros do Vale da Providência - Maria Edna 
de Souza Alenca e Wellio Lustosa Martins

d) Sindicato Rural de Miranorte - Jader Mendes Sobrinho e Saddim 
Bucar Figueira. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte – TO, aos 17 dias do 
mês de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº272/2020                                                      

 Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

“Estabelece o calendário de obrigações fiscais para o 
exercício de 2021 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte – TO, no uso de suas atribuições 
que lhe confere os Artigos 10º Inciso VII, Artigo 85 Inciso XXIV, Artigo 125º, 
Artigo 126º, Artigo 127º, Artigo 128º, Artigo 129º e Artigo 130º da Lei Orgânica 
do Município e Artigo 18º, parágrafo único da Lei nº 454/2017 – Código 
Tributário Municipal.

DECRETA:

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA (IPTU)

 Art. 1º - É o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), é anual e deverá ser pago em parcela única, até o dia 30 (trinta) do mês 
de novembro do atual exercício, com redução de 10% (dez por cento), conforme 
Artigo nº 31, da Lei nº 454/2017.

 § 1º - A parcela não paga no vencimento, somente poderá ser recolhida 
com os acréscimos legais: multa e juros de mora.

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISSQN)

 Art. 2º - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), 
devido pelos prestadores de serviço, será recolhido até o 10º dia do mês 
subseqüente ao fato gerador.

 § 1º - Esgotado os prazos previstos no artigo anterior, o recolhimento 
somente poderá ser efetuado com os acréscimos legais (juros, multas e correção 
monetária, se houver).

DA TAXA DE LICENÇA

 Art. 3º - A Taxa de Fiscalização, de Localização, de Instalação, de 
Funcionamento deverá ser paga no ato de licenciamento do contribuinte, para 
inscrição no Cadastro do Município.

 Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 17 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº273 /2020 

Miranorte-TO, de 17 de dezembro de 2020

“Dispõe sobre a atualização da Unidade Fiscal do 
Município – UFM – nos termos do art. 494, parágrafo único 
da Lei Complementar 454/2017 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município e atendendo 
ao que dispõe o Parágrafo Único do artigo 494 da Lei Complementar nº 454/2017 
(Código Tributário do Município),

CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município – UFM, foi 
instituída em 13 de dezembro de 2002, pela Lei Complementa 123/2002, no 
valor de R$10,00 (dez) reais, com previsão de correção anual pelo Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo - IPCA;

CONSIDERANDO que no período de 01.12.2019 a 01.12.2020 a 
variação do Índice Amplo IPCA foi de 4,3111%, correspondente ao fator de 
multiplicação: R$ 0,95, resultando, no período, na atualização de R$ 22,01 
para R$ 22,96 ;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização pelos índices 
oficiais, conforme determina o artigo 494, parágrafo único, do Código Tributário 
do Município e em razão da perda do poder aquisitivo da moeda;

DECRETA:

Art. 1º - O valor da Unidade Fiscal do Município - UFM, vigente 
para o ano de 2021, passa a ser fixado em R$ 22,96 (vinte e dois reais e noventa 
e seis centavos), atualizado pelo índice IPCA conforme autorizado pelo artigo 
494, parágrafo único da Lei Complementar 454/2017 (Código Tributário do 
Município de Miranorte) 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte, aos 17 dias do mês de 
dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Miranorte

PORTARIA Nº099/2020                                         

 Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

O Prefeito Municipal de Miranorte–TO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em especial a Lei 
Nº. 035/1997 de 10 de junho de 1997, “Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Miranorte-TO.” e o Decreto nº 155/2017 de 30 de junho de 2017 e,

Considerando a necessidade de ampliar a jornada diária de trabalho 
de servidores que especifica, em razão da demanda de atividades relevantes em 
setores da Administração Publica Municipal, por solicitação fundamentada do 
chefe imediato do(s) servidor(es) envolvido(s);

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR nos termos do art. 97º da Lei nº035/1997, os 
servidores que menciona, a prestarem serviço extraordinário nas suas respectivas 
unidades de lotação, no período de 02 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 
2021, conforme abaixo especificado:

Servidor Cargo Horas Autorizadas
José Ronildo Coelho Montelo Operador de Maquinas Pesadas 50h
Nildo Pereira dos Santos Motorista 18h
Valdenor Dias Carvalho Operador de Trator 19h
Jailson Carneiro Jardim Operador de Maquinas pesadas 19h

Art. 2º Para efeito financeiro, o Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura de Miranorte, efetuará o pagamento da gratificação por serviço 
extraordinário, considerando as horas, efetivamente trabalhadas, durante o 
período autorizado no art. 1º e constante em freqüência individualizada. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 17 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº100/2020 

Miranorte-TO, 17 de dezembro de 2020

O Prefeito Municipal de Miranorte–TO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em especial a Lei 
Nº. 035/1997 de 10 de junho de 1997, “Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Miranorte-TO.” e o Decreto nº 155/2017 de 30 de junho de 2017 e,

Considerando a necessidade de ampliar a jornada diária de trabalho 
de servidores que especifica, em razão da demanda de atividades relevantes em 
setores da Administração Pública Municipal, por solicitação fundamentada do 
chefe imediato do(s) servidor(es) envolvido(s);

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR nos termos do art. 97º da Lei nº035/1997, os 
servidores que menciona, a prestarem serviço extraordinário nas suas respectivas 
unidades de lotação, no período de 15 de janeiro de 2021 a 14 de fevereiro de 
2021, conforme abaixo especificado:

Mat. Servidor Cargo Horas Autorizadas
2175 Leticia Barbosa Silva Auxiliar Administrativo 70h
77 Delio Figueiredo da Silva Fiscal de Postura 70h
410 Valdeis Carvalho Antunes Encarregado da Lavanderia 70h

Art. 2º Para efeito financeiro, o Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura de Miranorte, efetuará o pagamento da gratificação por serviço 
extraordinário, considerando as horas, efetivamente trabalhadas, durante o 
período autorizado no art. 1º e constante em freqüência individualizada. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 17 dias do mês 
de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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