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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº207/2021                                                                 

Miranorte-TO, 04 de maio de 2021

“Dispõe sobre a revogação do decreto nº 183/2021 
e retomadas parcial de alguns segmentos 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 retomadas parcial das atividades 
de alguns segmentos, tais como liberação de jogos esportivos em locais privados, 
liberações de jogos nos bares, tais como: (bilhar, baralho, palito e similares.), 
aumento da capacidade dos membros das igrejas, aumento da capacidade de 
alunos das academias e aumento do horário da propaganda volante.

CONSIDERANDO a necessidade de controlar os números de 
contaminados que vem aumentando de forma acelerada no município de 
Miranorte, razão pela qual é necessário manter o máximo possível de isolamento 
social;

CONSIDERANDO que a situação demanda a aplicação urgente de 
novas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. 

DECRETA:

Art. 1° - A suspensão do retorno das aulas presenciais na Rede 
de Ensino Municipal do Município de Miranorte, bem como a realização de 
quaisquer eventos públicos e privados, tais como: shows, serestas, atividades 
culturais, festas de casamento, aniversário, festas de família, confraternizações 
e correlatos, além da permanência de pessoas em balneários.

Art.2º - Ficam suspensas as seguintes atividades:
I - O funcionamento da Feira Municipal Aluísio Lima Arbués;
II- O Funcionamento de Clubes
III- Ficam suspensas as atividades esportivas nos locais públicos
IV- Fica proibido som automotivo 
V- Ficam proibidas aglomerações nas praças públicas de Miranorte.

Art.3º - Fica autorizado o funcionamento das atividades abaixo, desde 
que respeitadas às seguintes medidas especificas e dispostas no art.5º;

I – clínicas médica, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, 
petshops, laboratórios, farmácias, lojas de conveniência, distribuidoras de gás, 
açougues e peixarias, funcionarão sem aglomerações respeitando distanciamento 
de 1,5m;

II – postos de combustíveis com uso obrigatório de luvas e mascaras 
para os funcionários e mascaras para clientes;

III - borracharias, oficinas de manutenção e reparos mecânicos as 
oficinas de funilaria e pintura, funcionarão com uso obrigatório de mascaras 
para funcionários e clientes, sendo que preferencialmente, os clientes deverão 
apenas deixar os automóveis etc. para conserto e retirar quando estiver finalizado;

IV - Os bancos, caixas eletrônicos e correspondentes bancários, 
deverão obrigatoriamente organizar seus clientes a fim de evitar aglomerações, 
com distanciamento de 1,5m; 

V – lojas de moveis, roupas, aviamentos, cosméticos, perfumaria e 
produtos de higiene pessoal, manutenção de objetos, deverão obrigatoriamente 
atender as normas do art. 5º e as especificas abaixo: 

VI – salões de beleza, manicure e pedicure, barbearias, esmaltarias 
e similares, com horários agendados, respeitando o limite de 02 pessoas por 
horário que não sejam da mesma família e até 04 da mesma família, sendo que 
o proprietário deverá analisar sua capacidade para atender esta quantidade dentro 
das normas exigidas, permitido o atendimento a domicilio;

VII – empresas de telefonia, de telecomunicações e de serviços de 
internet – priorizar atendimento remoto e/ou telefônico e atendimento presencial 
seguindo os critérios de higienização estabelecidos pela OMS;

VIII – lojas agropecuárias e lojas de materiais de construção e demais 
estabelecimentos congêneres, deverão obrigatoriamente atender as normas do 
art. 5º e as especificas abaixo:

a)Os estabelecimentos deste inciso deverão respeitar o limite máximo 
de 10 clientes para estabelecimentos com tamanho de até 500m² e 14 clientes 
para estabelecimento com tamanho superior a 500m².

XI – Hotéis, devendo evitar superlotação, bem como respeitar o 
espaçamento de três metros entre as mesas e distanciamento de 1,5m entre as 
pessoas.

X – Os Supermercados, deverão obrigatoriamente atender as normas 
do art.                                                                                                           5º e 
as especificas abaixo:

a) - Obrigatoriamente higienizar logo na entrada seus clientes e os 
carrinhos de compras com álcool 70%;

b) - Permitir entrada apenas de clientes com máscaras;
c) - Os funcionário e proprietário, obrigatoriamente deverão usar 

máscaras (da forma correta);
d) - Todos os supermercados deverão fazer marcações da parte interna 

e externa com distanciamento de 1,5m, para que os clientes que aguardem, ou 
estejam dentro do estabelecimento não fiquem próximos;

e) - Fica proibido som ambiente nos supermercados;
f) - Os supermercados que tiverem lanchonete deverão vender seus 

produtos sem consumo no local.
g) - O horário de funcionamento dos supermercados de segunda a 

sábado é de até às  20:00 horas e aos domingos até 12hs, sendo que aqueles que 
excederem este horário sofrerão as penalidades cabíveis.

h) - Os estabelecimentos deste inciso deverão respeitar o limite 
máximo de 15 clientes para estabelecimentos com tamanho de até 300m² e 20 
clientes para estabelecimento com tamanho superior a 300m²;

i) - Divulgar um horário especifica para atender clientes do grupo 
de risco;

j) - Deverá ter um funcionário na entrada do comércio, orientando os 
clientes sobre uso de máscara, bem como higienização dos mesmos e carrinhos 
de compra;

l) - os supermercados deverão fazer marcação na parte interna e 
externa.

XI - Igrejas e templos religiosos deverão obrigatoriamente atender as 
normas do art. 5º e as especificas abaixo:

a) - Funcionar com apenas 50% dos membros;
b) - Deverão organizar horário específicos para pessoas do grupo 

de risco;
c) - Os lugares de assento deverão ser disponibilizado de forma 

alternada entre as fileiras de cadeiras ou bancos, devendo ser retirados ou 
bloqueado aqueles que não podem ser ocupados, respeitando o distanciamento 
de 1,5m.

d) - Assegurar que todas as pessoas, ao entrarem no templo, higienizem 
as mão com álcool gel 70%, disponibilizando na entrada e demais lugares de 
fácil acesso;
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e) - Os atendimento aos fiéis devem ser feitos com horário agendado, 

com distância mínima de 1,5m entre as pessoas, exceto para famílias;
f) - Os representantes deverão orientar os seus membros que não 

poderão participar das celebrações e liturgias caso apresentem sintomas de 
resfriado e gripe;

g) - Funcionamento até as 21:30hs.

XII - Fica autorizado o funcionamento das Academias, devendo 
respeitar as normas do art. 5º e as seguintes normas:

a) - Será permitido apenas 50% da capacidade de alunos por 
horário, sendo que os horários deverão ser organizado pelos proprietários do 
estabelecimento;

b) - É obrigatório o uso de máscaras por parte dos funcionários e 
usuários das academias (mesmo durante os treinos),

c) - É obrigatório que cada aluno leve seu próprio kit de suporte para 
a pratica de atividades, como: toalha, máscara, garrafa ou copo, sendo proibido 
o compartilhamento desses itens;

d) - Cada aluno deverá higienizar seu aparelho antes do uso, razão 
pelo qual deverá ser disponibilizado álcool;

e) - É obrigatório a limpeza geral de todos aparelhos, maçanetas etc. 
na troca de horário;

f) - Fica proibido o compartilhamento de aparelho durante as séries; 
g) - Os aparelhos deverão ter distanciamento de 1,5m”

XIII - Restaurantes, distribuidora de bebidas, bares, lanchonetes, 
sorveterias, pizzarias, sanduicheiras, pontos de venda de espetinhos, pastelarias, 
padarias e similares.

a)- O estabelecimentos citados deverão ter mesas com distanciamento 
de 02 metros, com apenas 04 cadeiras, devendo seguir a quantidade de mesas 
por m², vejamos:

1) - Estabelecimento com até 50 m2º deverão ter 04 (quatro)mesas 
espalhadas;

2) - Estabelecimentos de 50m² a 100 m² deverão ter 06 (seis) mesas 
espalhadas; 

3) - Estabelecimentos acima de 100m² deverão ter 12(dose) mesas 
espalhadas; 

b) - As distribuidoras de bebidas poderá ter apenas 04(quatro) cadeiras 
espalhadas, com distanciamento de 1,5m², sendo terminantemente proibido o 
uso de mesas

c) - Deverão fazer marcações nos locais de cada mesa;
d) - Disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel na entrada 

do estabelecimento e em pontos de fácil acesso da parte interna para os clientes.
e) - Os Funcionários deverão obrigatoriamente usar luvas, máscaras 

e utilizar álcool gel ou liquido;
f) - Todos os clientes deverão obrigatoriamente utilizar máscara, 

sendo permitida a retirada, apenas para consumo, controle este que deverá ser 
realizado pelo proprietário;

g) - No lado direito e esquerdo da cuba de self-service, deverá 
obrigatoriamente conter álcool em gel, disponível para higienização dos clientes, 
antes de se servirem, sendo que é permitido APENAS 01 cliente de cada lado, 
por vez;

h) - É proibido o consumo nos balcões;
i) - É proibido som automotivo; 
j) - Fica proibido som ao vivo nestes locais.
l) - Funcionamento até as 23h00min, após este horário as portas 

deverão ser fechadas, trabalhando apenas com delivery ;

XIV) - Fica permitida a propaganda volante, sendo das 08h às 11h 
e das 14h às 17hs

XV) - Ficam permitidas as atividades esportivas nos locais privados, 
desde que não tenha público a fim de evitar aglomerações. 

 XVI) - Ficam permitidos jogos nos bares, tais como: (bilhar, baralho, 
palito e similares.)

Art. 4º – Todos os estabelecimentos referidos neste artigo deverão 
adotar as seguintes disposições gerais:

a) – Realizar procedimentos que mantenha a higienização dos 
estabelecimentos, intensificarem a limpeza das áreas internas com desinfetantes 
próprios para a finalidade e realizar freqüente desinfecção com álcool 70% nas 
superfícies, como maçanetas, mesas, teclados, mouse, materiais, de escritório, 
balcões, corrimãos, interruptores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros;

b) - Os estabelecimentos que trabalham com vendas devem priorizar 
as entregas em domicílio.

c) – disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel a seus 
funcionários e clientes;

d) – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção;

e) – manter espaçamento mínimo de 02 (dois) metros entre mesas e 
estações de trabalho;

f) – adotar mecanismos para manter os ambientes arejados e saudáveis, 
sendo que preferencialmente deverão ser desligado os ar condicionados;

g) - fixar horários ou setores exclusivos para atender aos clientes 
com idade igual ou superior a 60 anos e àqueles que integrem o grupo de riscos, 
mediante auto declaração;

h) - estabelecer limites quantitativos para aquisição de bens essenciais 

à alimentação, saúde e higiene, primando o bem comum da população; 
i) – manter na modalidade home office pessoas acima de 60 (sessenta) 

anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas outras que compõem o grupo 
de risco;

j) - Obrigatório o uso de máscaras para clientes, funcionários e 
proprietários nos termos do Decreto Municipal nº 122/2020;

l) - Deverão ser impedida a entrada e a permanência de pessoas que 
não tiverem utilizando máscara nos estabelecimentos;

m) - Os estabelecimentos deverão fixar cartazes informativos sobre 
a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitido 
ao mesmo tempo, dentro do estabelecimento.

Art. 5º - A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, Sec. de Meio Ambiente, Sec. 
de Administração, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Sanitária, com apoio 
da Polícia Militar e Civil.

§1º os estabelecimentos que não cumprirem as determinações, 
serão notificados na pessoa de seu representante para cumprimento, caso 
não seja atendido, terão o estabelecimento interditado por 07 dias e alvará de 
funcionamento suspenso, bem como notificações encaminhadas ao Ministério 
Público.

§2º Além da punição disposta no parágrafo anterior, responderá 
ainda as pessoas físicas e jurídicas por crime contra a ordem e saúde pública, 
em especial ao disposto no art. 268 do Código Penal, bem como art. 330 do CP 
por crime de desobediência, em caso de descumprimento.

Art. 6º - Fica autorizado desde já o remanejamento de servidores, 
para auxiliar nas atividades de combate ao COVID-19, preferencialmente na 
ampliação da equipe de fiscalização.

Art. 7º - Permanecem inalterados os demais dispositivos e proibições 
do Decreto Municipal 099 de 19 de março de 2020, desde que não contrariem 
as medidas dispostas no presente Decreto Municipal.

Art. 8º - Este Decreto em vigor a partir do dia 05 de abril de 2021, 
revogando o decreto nº 183/2021 e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 04 dias do 
mês de maio de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº208/2021

Miranorte-TO, 04 de maio de 2021

 “Decreta a inexigibilidade de processo licitatório para 
prestação de serviços referente à realização do curso da 
Nova Lei de licitações, Lei 14.133/21, ministrado pelo 
professor Geldes Ronan Passos, com carga horaria de 24h, 
em 03 dias úteis, para 13 servidores, junto a Secretaria 
Municipal de Administração deste Município.”

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento, capacitação 
e atualização dos servidores municipais em conformidade com a nova Lei de 
Licitações n° 14.133/2021;

CONSIDERANDO que a empresa GR TREINAMENTO dispõe 
de atestados de capacidade técnica em realização de cursos, bem como de 
documentos que comprovam sua notória especialização na ministração desses 
cursos, para fins de inexigibilidade de licitação;

CONSIDERANDO que o serviço contratado é compatível com o 
preço de mercado.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado a inexigibilidade do procedimento licitatório 
para contratação de para contratação da empresa G.R PASSOS ME, regularmente 
inscrita no CNPJ sob nº 12.559.104/0001-10 com objetivo de “prestação de 
serviços referentes à realização do curso da nova Lei de licitações, Lei 14.133/21, 
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ministrado pelo professor GELDES RONAN PASSOS, com carga horaria 
de 24h, em 03 dias úteis, para 13 servidores, junto a Secretaria Municipal de 
Administração deste Município” nos termos do inciso II do art. 25 combinado 
com o inciso VI do art. 13 da Lei 8666/93.

Art. 2º - O contrato deverá ser celebrado com prazo de 30 (trinta) 
dias, podendo ser renovado no caso de persistir a necessidade do Município.

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

Gabinete do Prefeito municipal de Miranorte-TO, aos 04 dias do 
mês de maio de 2021

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº209/2021                                                                  

Miranorte-TO,04 de maio de 2021

“Nomeia os membros Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Miranorte para o biênio 
de abril de 2021 a abril de 2023 e dá outras providencias.”

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS, Prefeito Municipal de 
Miranorte-TO, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e nos termos 
da Lei nº 432 de 22 de Março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º- Ficam nomeados para integrarem o Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS nos termos da lei Municipal do SUAS, sob nº 432 
de 22 de Março de 2016. Os seguintes membros:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Titular: Lana Gabriela Ferreira Fonseca               Secretaria Municipal de Assistência Social;
Suplente: Roseane Correia Moura                        Secretaria Municipal de Assistência Social;  
Titular: Aldemir Gomes do Sousa                Secretaria Municipal da Educação;                                                                                                                                        
Suplente: Roberta Andrade de Sousa Ribeiro   Secretaria Municipal da Educação;
Titular: Vanessa dos Santos                               Secretaria Municipal da Saúde;
Suplente: Tailene Alves Camargo                      Secretaria Municipal da Saúde.

REPRESENTANTE SOCIEDADE CIVIL

Titular: Janaina da Costa Mendes Ferreira        APAE de Miranorte/TO;
Suplente: Denisália Almeida Heitz Araujo       APAE de Miranorte/TO;
Titular: Valdormio Rodrigues dos Santos         Pastoral da Criança;
Suplente: Maria das Graças Carneiro              Pastoral da Criança;
Titular: Ricardo Nogueira Mota                         Associação Amigos da Arte de Miranorte/TO;
Suplente: Matheus Morais Rodrigues                Associação Amigos da Arte de Miranorte/TO.

Art. 2º- Os membros do Conselho, ora nomeados, observarão as 
competências que lhe são atribuídas, conforme estabelecido na Lei de Criação 
do Conselho nº 432 de 22 de Março de 2016 e Regimento Interno.

Art. 3º- Após eleição deliberado em reunião do CMAS, publicação 
do decreto, dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, com a 
seguinte ordem do dia:

1 - Eleição da Diretoria, Composta por:
A. Presidente: Lana Gabriela Ferreira Fonseca
B. Vice- Presidente: Janaina da Costa Mendes Ferreira
C. Secretária: Maria Ivânia dos Santos Pereira

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 04 dias do 
mês de abril de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS 
Prefeito Municipal

PORTARIA N°036/2021          
                                                                                         

Miranorte-TO, 04 de maio de 2021
 
 O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº023/2013 
de 18 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder 03 (três) diárias fora do estado no valor de R$800,00 
(oitocentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 2.400,00(dois mil e 
quatrocentos reais) para Antonio Carlos Martins Reis, CPF: 485.050.641-00 
Prefeito municipal, matrícula nº 2580, saída: 04/05/2021 às 18h, retorno: 
07/05/2021 às 17h, para empreender viagem até a cidade de Brasília-DF, com a 
finalidade de visita ao FNDE e visitas aos gabinetes dos Deputados Federais e 
Senadores da Republica, objetivando captação de recursos através de Emendas 
Parlamentares.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 04 dias do 
mês de maio de 2021.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PROTOCOLO Nº 1471/2021
INTERESSADO(A): BENISKARLA NERES DA SILVA
CARGO: Auxiliar de Serviços de Saúde
MATRICULA FUNCIONAL: 2173
ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

DESPACHO Nº 082/2021/RH

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura Municipal 
de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria nº. 002/2017 de 04 de abril de 2017e com base na documentação 
constante dos autos, resolve:

I – DEFERIR, com fundamento dos artigos 64º; 65º; 66º; 67º e 68º da 
Lei Municipal nº 035/1997 de 10 de junho de 1997, o pedido de Licença Para 
Tratamento de Saúde por 60 (sessenta) dias, a contar do dia 20 de abril de 2021 
a 18 de junho de 2021, conforme solicitação medica:

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, Miranorte-TO, aos 04 
dias do mês de maio do ano de 2021.

LEONAI LAZARO DA LUZ
Diretor de Recursos Humanos



ANO IV - Nº 685 - TERÇA - FEIRA, 04 DE MAIO DE 2021DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE04

PORTARIA Nº 07/2021.

Miranorte – TO, 04 de maio de 2021.

“Designa o Responsável autorizado para envio de 
informações junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins, e dá outras Providencias.”

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a partir desta data, o servidor JOSÉ MARIA 
VICENTE BARROS, portador do CPF: 000.688.671-07 e RG nº 475-019 
2ª VIA SSP-TO, e a servidora SANDRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, 
portadora do CPF: 967.955.061-34 e RG nº 376020 SSP-TO, para exercerem a 
função de Responsável Autorizado, onde os mesmos ficam responsáveis pelo 
envio das informações inerentes as dispensas e inexigibilidade de licitações e 
NADA CONSTA, do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal 
da Criança e Adolescente e Fundo Municipal Antidrogas, junto ao Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins via Sistema Integrado de Controle e Auditorias 
Públicas-Licitação, Obras Públicas – SICAP-LCO.

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

Gabinete da gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCILA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS aos 04 dias do mês 
de Maio de 2021.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Marcia Macedo de Souza Reis
Gestora FMAS

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTOCOLO Nº 1464/2021
INTERESSADO(A): APARECIDA VIEIRA DE JESUS
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
MATRICULA FUNCIONAL: 3948
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO 

DE SAUDE

DESPACHO Nº83/2021/RH

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura Municipal 
de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria nº. 002/2017 de 04 de abril de 2017e com base na documentação 
constante dos autos, resolve:

I – DEFERIR, com fundamento dos artigos 64º; 65º; 66º; 67º e 68º da 
Lei Municipal nº 035/1997 de 10 de junho de 1997, o pedido de Prorrogação de 
Licença Para Tratamento de Saúde por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 30 
de abril de 2021 a 28 de maio de 2021, conforme solicitação medica:

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, Miranorte-TO, aos 04 
dias do mês de maio do ano de 2021.

LEONAI LAZARO DA LUZ
Diretor de Recursos Humanos
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