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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº190/2021                                                         

Miranorte-TO, 20 de abril de 2021

“Dispõe sobre o retorno das aulas presenciais da educação 
infantil na Rede de Ensino Privado deste Município de 
Miranorte 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 solicitação da rede de ensino privada (Colégio 
Educandário Evangélico de Miranorte) de retorno presencial das aulas da 
educação infantil.

CONSIDERANDO que serão respeitadas todas as medidas de 
prevenção contra COVID-19, bem como o atendimento as regras da Secretaria 
de Saúde deste Município.

DECRETA:

Art. 1° - O retorno das aulas presenciais da educação infantil da Rede 
privada desta Municipalidade.

§1º ficando estabelecido que a Secretaria de Saúde deverá fazer 
inspeção in loco da estrutura do Colégio Educandário Evangélico de Miranorte, a 
fim de verificar se o mesmo atende as normas exigidas para evitar contaminações 
decorrente do COVID-19.

§2º todos os alunos e funcionários deverão usar máscaras, bem como 
atender as demais exigências que serão estabelecidas pelo Setor de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 20, dias do 
mês de abril de 2021

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº191/2021                                                                  

Miranorte-TO, 20 de abril de 2021

“Dispõe sobre regras para velórios e sepultamentos no 
Município de Miranorte-TO, durante a pandemia 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 de estabelecer regras para velórios e sepultamentos 
durante a pandemia, a fim de definir horários, durações etc, no intuito de evitar 
aglomerações contaminações;

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de garantir o isolamento 
social, como forma indispensável para evitar a proliferação do vírus causador 
da COVID-19;   

CONSIDERANDO que a preservação da vida das pessoas é dever do 
Município, o qual precisa ser efetivado em todas e quaisquer circunstâncias de 
risco iminente, inclusive em relação aos familiares e demais pessoas expostas 
aos caixões de pessoas falecidas com suspeita de Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus. 

DECRETA:

Art. 1° - Que quando o óbito ocorrer no Município de Miranorte 
ou quando a família opta em realizar o velório e sepultamento nesta cidade, a 
Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço Funerário e a Secretaria de Infraestrutura 
devem ser comunicado, bem como seguir as seguintes recomendações:

I - Todos os procedimentos funerários deverão ser encaminhados 
e orientados pela Secretaria Municipal de Saúde, que será responsável pela 
liberação do corpo para velório e sepultamento no município.

II - Fica estabelecido o horário de 06:00hs as 19:00hs para 
sepultamento;

III - Ficam proibido alimentos e bebidas de serem servidos e 
consumidos durante o velório; 

IV - Deverá ser observado o distanciamento de 2,0 m (dois metros) 
entre cada pessoa no velório, bem como na cerimônia de sepultamento; 

V - As janelas e portas do local do velório devem ser mantidas abertas 
para propiciar a ventilação constante; 

VI - Fica proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas em 
velórios e sepultamentos; 

VII - Obrigatório o uso de máscaras por todos presente, nos termos 
do Decreto Municipal nº 122/2020; 

VIII - Demandas religiosas específicas deverão ser previamente 
acordadas junto ao Serviço Funerário Municipal; 

Art. 2º - Para casos de óbitos que tenham confirmação ou suspeita 
de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde adota medidas para a prevenção 
de contágio.

I - Os velórios não podem ser realizados, devendo o sepultamento ou o 
translado para cremação ser realizados de forma direta, não podendo ultrapassar 
24 horas após o óbito.

II - A família pode optar por realizar uma breve despedida de no 
máximo 20 minutos, junto ao local do sepultamento, desde que o espaço seja 
ao ar livre ou muito ventilado, não sendo permitida aglomerações e sejam 
observadas as regras de distanciamento social e uso de máscaras por todos, 
vedada a presença de pessoas sintomáticas ou assintomáticas com confirmação 
de estarem contaminadas pelo novo Coronavírus.

III - O caixão deve ser fechado pela funerária não podendo mais ser 
aberto, sendo que o atendimento ao óbito, até a realização do sepultamento e 
ou cremação, deve prevalecer a agilidade, visando minimizar o tempo entre a 
declaração do óbito e o sepultamento. 

IV - Os agentes funerários e servidores municipais envolvidos no 
trabalho para o sepultamento deverão estar com os equipamentos de proteção 
individual indicados pelo Ministério da Saúde no manual de manejo de corpos 
no contexto do novo Coronavírus. 

Art.3º - Quando o óbito for em decorrência ou após a Covid-19 e 
como forma de evitar o contágio, durante o tempo de distanciamento social 
por causa da pandemia, algumas medidas devem ser adotadas na execução das 
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atividades do Serviço Funerário: 

I - Estão liberados velórios com até 3 (três) horas de duração; 
II - Fica proibida a realização de velórios em residências e em 

ambientes com área inferior a 30m² (trinta metros quadrados); 
III - Os presentes no velório não podem ultrapassar o número de 15 

pessoas ao mesmo tempo; 
IV - Deverá ser observado o distanciamento de 2,0 m (dois metros) 

entre cada pessoa no velório, bem como na cerimônia de sepultamento; 
V - Idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas e 

imunodeprimidos, gestantes, lactantes, crianças com até 12 anos, pessoas com 
sintomas de problemas respiratórios como febre, tosse, dor de garganta, coriza 
ou congestão nasal, não devem ir aos velórios, mantendo o isolamento social; 

VI - Ao entrar e sair dos locais dos velórios as pessoas devem realizar 
a desinfecção das mãos com álcool gel 70%, que deve estar disponibilizado na 
entrada e em outros lugares visíveis e identificados; 

VII – As funerárias deverão disponibilizar os agentes funerários 
que estiverem transportando o corpo, para ajudar na locomoção do corpo até a 
sepultura, atendendo as medidas do uso dos EPI’s

VIII - As funerárias, capelas mortuárias e cemitérios, dentre outros, 
deverão cumprir os decretos municipais de enfrentamento à Covid-19, naquilo 
que lhes for cabível, sob pena de sofrerem as sanções administrativas, cíveis e 
penais cabíveis.

Art. 4º - Quando o óbito for decorrente de causas diversas ao 
COVID-19, deverá seguir as seguintes regras:

I - Estão liberados velórios com até 06 (seis) horas de duração; 
II - Os presentes no velório não podem ultrapassar o número de 25 

(vinte e cinco) pessoas ao mesmo tempo; 
III - Deverá ser observado o distanciamento de 2,0 m (dois metros) 

entre cada pessoa no velório, bem como na cerimônia de sepultamento; 

Art.5º- Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, podendo 
ser prorrogado ou revogado caso necessário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 20 dias do 
mês de abril de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº026/2021                                                        
                                                                                          

Miranorte-TO, 20 de abril de 2021

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 maio de 2021 a 14 de junho 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 20 dias do 
mês de abril de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº006/2021, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre concessão de Férias Regulamentares a 
servidores, e dá outras providencias.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura Municipal 
de Miranorte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 
002/2017 de 04 de abril de 2017 e nos termos do Art. 43º da Lei Municipal nº 
035/1997 de 10 de junho de 1997 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares aos 
servidores públicos municipais, abaixo discriminado, conforme especifica:

Mat. Nome Período Aquisitivo Período de Gozo
52 CARMELITA ALVES DANUCIAÇÃO 2019/2020 01.05.2021 a 30.05.2021
77 DELIO FIGUEIREDO DA SILVA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
2635 CELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
360 RAIMUNDA DE BRITO BRAGA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
240 LUZINETE LOPES LIMA CARDOSO 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
60 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA JARDIM 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
104 ELIETE ROSA DE SOUZA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
146 GICELDA RIBEIRO LIMA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
347 OSMARINA FERREIRA DA S. LACERDA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
168 IVANILDE PORTILHO DA SILVA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
373 ROBERTA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
2443 LUIS CARLOS ANDRADE DA SILVA 2019/2020 01.05.2021 a 30.05.2021
29 ANTENOR FONSECA E COSTA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
276 MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
363 RAIMUNDO NONATO PEREIRA CABRAL 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
412 VALDERENE RODRIGUES DA SILVA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
411 VALDENOR DIAS CARVALHO 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
335 NILDO PEREIRA DOS SANTOS 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
330 NELZI FERREIRA DA SILVA 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021
2149 JOSE RONILDO COELHO MONTELO 2020/2021 01.05.2021 a 30.05.2021

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições ao contrario.

LEONAI LÁZARO DA LUZ
Diretor de Recursos Humanos

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE DESCREDENCIAMENTO AMIGÁVEL DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

“DESCREDENCIAMENTO DO EDITAL DE 
C H A M A M E N T O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 2 0 , 
OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
FISICAS E JURÍDICAS PARA OS SERVIÇOS NA ÁREA 
DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021’. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MIRANORTE, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob o nº 13.414.643/0001-23, estabelecido à Rua 03, nº 414, neste ato 
representado por seu GESTOR MUNICIPAL RENATO DONIZETI FICHER, 
brasileiro, solteiro, portador do RG sob os n.º 22598539-1 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 175.466.928-06, residente e domiciliado à nesta cidade de Miranorte, cito, 
Travessa Principal n. 24 B1 –Setor Aeroporto - Miranorte – TO-CEP: 77-660-
000, aqui simplesmente denominado simplesmente CREDENCIANTE, no uso 
de sua competência, a seguir do lado a Senhora MARINA SOARES AZEVEDO, 
brasileira, solteira, inscrita no CPF n° 018.336.521-69 e RG. 898.256 2ª via  - SSP 
-TO – com registro no conselho Regional de Medicina nº 5324-TO, residente 
e domiciliada QDR 205 sul AL lt 11 – Plano Diretor Sul  Palmas -TO, NESTE 
ATO, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas condições 
estabelecidas no Chamamento Público 001/2020 - Lei Federal 8.666/1993 
e outras legislações aplicáveis ao objeto, resolvem rescindir parcialmente o 
presente termo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes contratantes, de forma amigável 
resolvem rescindir o contrato mediante o presente INSTRUMENTO, com fulcro 
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no artigo 79, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 – “Cláusula 10 – 
10.1.1, letra “b” Poderá, ainda, operar-se a rescisão amigável deste contrato, por 
acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CREDENCIANTE” 
de acordo com os demais documentos integrantes deste processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - Tendo em vista a conveniência e 
oportunidade para administração pública municipal fica rescindida de formal 
integral a partir de 20 de Abril de 2.021, de forma amigável, o Contrato n° 
091/2021, representada por MARINA SOARES AZEVEDO, brasileira, solteira, 
inscrita no CPF n°018.336.521-69   e RG. 898.256 2ª via  - SSP -TO, com 
registro no conselho Regional de Medicina nº 5324-TO, residente e domiciliado 
no Município de Palmas -TO por acordo entre as partes

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto que se refere à rescisão da 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAL DE “CLINICO GERAL 
PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMNETO A 
COVID19 - CAC DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE, SENDO 40 HORAS 
SEMANAIS.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO DISTRATO - Por força da presente 

rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula 
Primeira deste, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em 
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas, nos ajustes que ora são 
rescindidos, considerando neste, o processo Chamamento Público 001/2020 de 
forma irretratável, sem a aplicação de sanções para quaisquer das partes.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO - As partes elegem o foro da 
comarca de Miranorte-TO para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente 
instrumento de contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias 
de igual teor e forma, para igual distribuição e, conseqüentemente, produza 
seus efeitos legais.

Miranorte-TO, 20 de Abril de 2.021.

CONTRATANTE

RENATO DONIZETI FICHER
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.414.643/0001-23

CONTRATADA

MARINA SOARES AZEVEDO
CPF n° 018.336.521-69

RG. 898.256 2ª via  
SSP -TO 

CREDENCIADA

Testemunhas:

___________________________________ 
Nome: Marivania de M. da Silva
CPF:011.631.711-66

Testemunhas:

__________________________________ 
Nome: Enivaldo Ribeiro de Almeida
CPF: 332.663.011-53
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