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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº502/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 260/2010, 
definindo nova alíquota de contribuição previdenciária 
aos servidores municipais de Miranorte-TO; transfere 
a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
temporários ao ente federativo municipal; e dá outras 
providências”.

A Câmara Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os incisos I, II e III do Art. 48 da Lei Municipal nº 260/2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 48 - (omissis)
I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos efetivos ou em 

gozo de benefícios temporários, definida pelo § 1º do Art. 149 da CF/88, igual 
a 14% (quatorze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição.

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos 
pensionistas a razão de 14% (quatorze por cento), calculada sobre a parcela dos 
proventos e das pensões concedidas e que tenham cumprido todos os requisitos 
para sua obtenção até 31.12.2003, que superarem o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 
da Constituição Federal;

III - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos 
pensionistas a razão de 14% (quatorze por cento), calculada sobre os proventos e 
as pensões concedidas após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

§ 1° A cobrança da contribuição previdenciária prevista no caput deste 
artigo, somente poderá ser exigida a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
depois de decorridos 90 (noventa dias) da data de sua publicação, conforme 
preceitua o § 6º do artigo 195 da Constituição Federal.

§ 2° Até o início da cobrança da contribuição previdenciária de que 
trata este artigo, permanece inalterada a alíquota de contribuição dos servidores 
ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas em vigência.

Art. 2º. Aplica-se ao IPSM, as normas de observância obrigatória 
contidas nos §§ 2º e 3º do Art. 9º da Emenda Constitucional nº. 103 de 13/11/2019.

§ 1º Os benefícios do IPSM ficam limitados às Aposentadorias e 
Pensão por Morte.

§ 2º O afastamento por incapacidade temporária para o trabalho 

(auxílio-doença), auxílio-reclusão, salário-família e o salário-maternidade serão 
pagos diretamente pelo Município e não correrão à conta do IPSM.

§ 3º Os valores pagos pelo Município referentes aos benefícios 
descritos no parágrafo anterior não poderão ser deduzidos dos valores das 
contribuições previdenciárias devidas ao IPSM.

§ 4º Ficam suspensos todos os agendamentos de perícia médica 
relacionados aos benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade pela Perícia 
Médica do IPSM.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 22 dias do mês 

de dezembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº275/2020

Miranorte-TO, 22 de dezembro de 2020

“Estabelece Recesso de Final de Ano no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Miranorte-TO e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, sobretudo a Lei Orgânica e Regimento Interno do Município de 
Miranorte– TO, e;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os serviços públicos, 
bem como reduzir gastos com o funcionamento da estrutura física do Prefeitura 
Municipal durante as festividades de final de ano, que envolvem o Tempo do Natal 
e Réveillon, como sendo importantes momentos de celebração do calendário 
cristão, trazendo comemorações em família, tradição, associada à esperança do 
povo que aguarda o advento do novo ano, cheio de paz e esperança, diante de 
um 2020 tão difícil para todo povo Brasileiro.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido recesso no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Miranorte-TO entre os dias 23 a 31 de dezembro de 2020, retornando as 
atividades no dia 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º Durante o recesso não haverá atendimento ao público nos 
órgãos pertencentes ao Executivo Municipal, ressalvados os serviços elencados 
no art. 3º.

Art. 3º - Permanecem inalterados os horários de funcionamento 
dos serviços públicos considerados essenciais, executados por servidores em 
serviço de urgência ou necessidades indispensáveis ao funcionamento como os 
serviços de saúde prestados pelo Hospital Municipal de Miranorte, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), covidário, limpeza pública, Conselho 
Tutelar e outros a critério de cada secretaria municipal e/ou autarquia, que em 
razão de sua natureza, não possam ter suspensas suas atividades durante o 
período de recesso, cabendo ao Secretário Municipal responsável a obrigação 
de disciplinar os trabalhos e/ou atendimentos, em escala de trabalho específica.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, em 22 de dezembro 
de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO CME/TO Nº 50, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

Prorroga o Plano de Contingência Educacional da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de 
Miranorte- TO.

 O Conselho Municipal de Educação de Miranorte, no uso das 
atribuições a ele conferidas pelo inciso III do Art. 11 da Lei Federal nº 9.394/96, 
de 20 de dezembro de 1996, pelo inciso IX do Art. 40 do seu Regimento; 

Considerando a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, 
publicada pelo Governo Federal que estabeleceu normas excepcionais sobre o 
ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas 
de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que se trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Considerando as deliberações das reuniões extraordinárias dos dias 
03 e 10 de setembro de 2020.

Considerando a solicitação do Comitê Intersetorial de Retorno às 
aulas para prorrogação de prazo do Plano de Contingência Educacional de 
Miranorte-TO, através do ofício nº232/2020/SEMED, que sugere a prorrogação 
do prazo que findaria em 31/12/2020 para tempo indeterminado, enquanto durar 
a pandemia da Covid-19.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por prazo indeterminado o Plano de Contingência 
Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – 
Miranorte-TO, aprovado pela RESOLUÇÃO CME/TO-MIRANORTE-TO Nº 
46, de 24 de setembro de 2020.

Art. 2º O referido Plano poderá avançar de fase a qualquer momento, 
desde que a pandemia do COVID-19 esteja sob controle.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em contrário.

 
Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Educação deste 

Município, em Miranorte, aos 22 dias do mês de dezembro de 2020.
                 

HOMOLOGO
EM _____/____/2020.

Edilene Medeiros Belfort
Presidente do CME

DECRETO Nº 145/2019 ATA 61

 Célia Marques da Silva 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Decreto Nº 109 de 01 de abril de 2019
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