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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº228/2021

Miranorte-TO, 31 de maio de 2021

“Dispõe sobre a rescisão/exoneração do contrato/servidor 
por tempo determinado e, dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, 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 Federal.

CONSIDERANDO que os Contratos Administrativos para admissão 
temporária de pessoal por excepcional interesse público, poderá ser rescindido/
exonerado, antecipada e unilateralmente, conforme o disposto em seu inciso V 
da Cláusula oitava, nos termos do Princípio da Conveniência e Interesse Público;

DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido a pedido o Contrato Administrativo para 
admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público nº095/2021, 
constante no Decreto nº104/2021, publicado no DOEM nº627 de 02/02/2021, e 
exonerado(a) do cargo de Motorista, AGIMIRO GRIGORIO DA SILVA, CPF 
Nº 360.452.681-72, a partir do dia 01 de junho de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte–TO, aos 31 dias do 
mês de maio de 2021.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº229/2021                                                                

Miranorte-TO, 31 de junho de 2021

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit no setor da Saúde, 
Educação, Infraestrutura e Outros e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, usando de 
suas atribuições legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 
de 07 de abril de 2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder 
à contratação de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, 
no Quadro de Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

                       
DECRETA:
                                                  
Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 

suprimento de déficit no setor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica 
contratado por tempo determinado, a partir de 01 de junho de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, o(a) profissional, conforme demonstrativo abaixo:

Valdecir Pereira da Costa Motorista 40 horas semanais

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 31 dias do 
mês de maio de 2021.

   

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PROC. 1374/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

  O Município de MIRANORTE – TO, torna público que fará realizar 
no dia 10 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 às 08h00min, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 nº 414, Centro, 
nesta cidade, licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, visando a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS DE 
DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, de acordo com 
especificações e quantidades discriminadas no Anexo I – Termo de Referência.

Retirada do edital no sitio do Município www.miranorte.to.gov.
br, mais informação através do fone nº (63) 3355- 2900, das 07h:00min. as 
13h:00min. de segunda à sexta-feira.

Miranorte, 31 de maio de 2021.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 003/2021, DE 07 DE MAIO DE 2021.

“Dispõe sobre a baixa dos bens móveis inservíveis do 
patrimônio da Câmara Municipal de Miranorte -TO”

A Mesa da câmara municipal de Miranorte, Estado do Tocantins no uso 
de suas atribuições, faz saber que A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE, 
ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e eu Presidente desta Casa de Leis, 
PROMULGO a seguinte Resolução.

Art.1°. fica autorizada a Comissão de Levantamento de Patrimônio, 
instituído pela portaria n° 022/2021, de 03 de Maio de 2021, da Câmara Municipal 
de Miranorte - TO a proceder à baixa nos bens move que estão inservíveis, 
danificados e sem condições de uso.

Art.2°. Os bens móveis, que trata o art. 1° desta resolução, foram 
vistoriados pela Comissão supracitada, sendo apresentado laudo de vistoria dos 
bens que será homologado pela Presidência.

Art.3°. fica autorizada a mesa diretora da câmara municipal, proceder 
á doação de bens móveis objeto da presente Resolução, a entidade sem fins 
lucrativos e órgãos da Administração  Pública, com sede no Município de 
Miranorte - TO.

Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação 
revogada as disposições em contrario.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Miranorte, Estado 
do Tocantins, aos 31 dias do mês de Maio de 2021.

JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE

ADRIANO SANTIAGO COSTA
1°. SECRETÁRIO

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 001/2021

“Promulga a proposição legislativa sancionada tacitamente, 
em virtude do silêncio de sanção, pelo Prefeito Municipal, 
nos termos do artigo 50, IV, da Lei Orgânica Municipal 
e artigo 223, § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Miranorte”.

CONSIDERANDO – a Lei Orgânica Municipal em seu Art. 50 – 
Competem ao presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições 
estipuladas no Regimento Interno: (...) IV – promulgar as resoluções e os decretos 
legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e não tenham sido 
promulgadas pelo Prefeito Municipal;

CONSIDERANDO – a Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Miranorte – TO, em seu Art. 223 - Após a votação, o projeto sendo aprovado, 
não se constituindo lei ainda, será enviado ao Prefeito Municipal para a sanção e 
promulgação, porém, sendo rejeitado, arquiva-se na Câmara. (...) § 2º - A sanção 
- é a aceitação ou aprovação, pelo Poder Executivo, de projeto já aprovado pela 
Câmara. Quando o Prefeito declara a aprovação ao projeto, a sanção é “expressa”, 
em caso contrário ela é “tácita”, isto é, o Prefeito não aceita a aprovação do 
projeto, mas não diz isso a ninguém oficialmente, permanece em silêncio sobre 
o assunto. Nesse caso, decorrido 10 dias, o projeto deve ser promulgado pelo 
Presidente da Câmara e em seguida publicado para que a lei entre imediatamente 
em vigor. Assim não procedendo ao Presidente da Câmara, o Vice-Presidente 
deve fazê-lo, sob pena de responsabilidade, se não o fizer.

CONSIDERANDO que a promulgação é ato de natureza política, 
cujo objetivo é atestar solenemente a existência da lei para a produção de seus 
efeitos, sendo um requisito indispensável à eficácia do ato normativo;

CONSIDERANDO que o lapso temporal decorrido não o impede 
de atestar a existência da norma jurídica, visto que subsiste a obrigatoriedade 
de sua promulgação;

CONSIDERANDO que o negócio jurídico fora legalmente 
formalizado, não há quaisquer prejuízos, bem como observando princípio da 
razoabilidade, moderação e adequação entre os meios a serem utilizados e a 
finalidade a ser alcançada;

CONSIDERANDO o interesse público incontroverso envolvido, 
haja vista que no terreno, objeto do Projeto de Lei, encontra-se construído o 
objeto proposto;

CONSIDERANDO que é irrelevante o fato de a composição do 
Legislativo que vai promulgar a lei ser diferente daquela que a aprovou, pois já 
houve a manifestação soberana e regular do parlamento sobre a matéria;

CONSIDERANDO que houve sanção tácita do projeto de Lei 
001/2021, já que, no prazo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, não se 
manifestou contrário à sua aprovação;

CONSIDERANDO a teor dos artigos artigo 50, IV, da Lei Orgânica 
Municipal e 223, § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Miranorte”, 
cabe ao o Presidente da Câmara a promulgação.

Faço saber que A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE, 
ESTADO DO TOCANTINS, aprova e o Senhor Juraci Freire Bandeira, 
Presidente deste Poder Legislativo, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro nos artigos 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e artigo 223, § 2º, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Miranorte - TO, promulga a 
seguinte Lei;

Art. 1º. PROMULGAR a Lei Ordinária nº 506/2021, oriunda do 
Projeto de Lei 001/2021, de 28 de abril de 2021, de autoria do Ver. Bruno Lustosa 
Chaves, cujo conteúdo faz parte integrante do presente Ato de Promulgação.

Art. 2º. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Câmara de Vereadores de Miranorte/TO, 28 de maio de 2021.

Ver. JURACI FREIRE BANDEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Miranorte

LEI N.º 506/2021.

Dispõe sobre o uso de adesivos de identificação nos 
veículos de serviço oficiais do Município e dá outras 
providências

Faço saber que A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE, 
ESTADO DO TOCANTINS, aprova e o Senhor Juraci Freire Bandeira, 
Presidente deste Poder Legislativo, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro nos artigos 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e artigo 223, § 2º, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Miranorte, promulga a Lei nº 
506/2021:

Art. 1º. Os adesivos de identificação dos veículos oficiais do Município 
de Miranorte passam a ter a seguinte estrutura de identificação: 

I – Nome do Poder: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE 
II – Inscrição obrigatória: USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
III – Identificação do responsável pelo uso do veiculo: NOME DA 

SECRETARIA MUNICIPAL ou DEPARTAMENTO;

§ 1º. Os adesivos deverão ser fixados em locais que garanta sua total 
visualização, tais como nas portas laterais e na parte de trás dos veículos.

§ 2º. Os veículos que não estiverem a serviço e/ou após o expediente 
deverão permanecer no pátio ou garagem do Município.

§ 3º. As denúncias deverá ser sempre o da Ouvidoria Municipal, 
Câmara Municipal e Ministério Publico Estadual. 

Art. 2º. A presente Lei tem por objetivo inibir o uso de veículos da 
frota municipal seja da Prefeitura em atividade que não estejam relacionadas a 
serviço do Município e de seus cidadãos. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, já consignadas no orçamento 
municipal. 

Art. 4º A presente lei será regulamentada no que couber, pelo Poder 
Executivo Municipal através de Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da sua publicação. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Miranorte - TO, 28 de 
abril de 2021

Ver. JURACI FREIRE BANDEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Miranorte
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RESOLUÇÃO Nº 004/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa Câmara 
Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e seu Regimento Interno, FAZ SABER que o plenário 
da Câmara Municipal aprovou e eu, PROMULGO a presente RESOLUÇÃO.

CAPÍTULO – I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1 - Esta Resolução disciplina a estrutura organizacional, os níveis 
hierárquicos, orgânicos e funcionais da Câmara Municipal de Miranorte e define 
as atribuições comuns e específicas dos órgãos de direção, assessoramento e 
coordenação de serviços, bem como dos cargos de provimento efetivo.

CAPÍTULO – II
DO PROVIMENTO

Art. 2º - O Provimento dos cargos em comissão, de livre nomeação 
e exoneração do Chefe do Poder Legislativo Municipal, se faz mediante ato 
próprio, atendido os requisitos de qualificação e confiança.

Art. 3º - Os cargos em comissão são criados e classificados nesta 
resolução, na forma da estrutura administrativa.

Art. 4º – Os cargos de provimento efetivo são os constantes dos 
Anexos II da presente Resolução, providos mediante concurso público.

Art. 5º - Integram a presente Resolução que dispõe sobre a estrutura 
administrativa do Poder Legislativo, os anexos:

§1º Anexo I – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;
§2º Anexo II – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;
§3º Anexo II – Descrição dos Cargos constando dos seguintes 

elementos: Denominação e Síntese das Atribuições;

Art. 6º Aos servidores aplicar-se-á além das disposições contidas na 
presente Resolução, as do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Miranorte – TO, e subsidiariamente as normas mandamentais das Constituições 
da República e específicas e atinentes a matéria, no que couber, segundo as 
políticas formuladas e avaliadas pelo Poder Legislativo.

Art. 7º - Ficam extintos, em decorrência desta Resolução, todos os 
cargos públicos do quadro permanente de pessoal dos servidores da Câmara 
Municipal, criados por legislação anterior o que por ventura não tenham providos, 

até a presente data, ficando de consequência, estabelecido que os cargos públicos 
da Câmara Municipal de Miranorte – TO, são apenas os instituídos, consolidados 
e discriminados na presente Resolução e seus anexos, com suas respectivas 
nomenclaturas e quantitativos.

Art. 8º - Aos ocupantes dos cargos de provimento em comissão, 
poderão a critério do chefe do Poder Legislativo e em atendimento as 
necessidades dos serviços e/ou acúmulo de funções e o interesse superior e 
predominante, ser concedido gratificação de até 50% (cinquenta por cento), 
sobre o valor do vencimento do cargo, através de ato próprio e com escrita e 
observância as disponibilidades orçamentárias.

Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Resolução correrão a 
conta da dotação orçamentária própria vigente no orçamento, ficando o Chefe 
do Poder Legislativo, autorizado a abrir créditos orçamentários próprios, se 
necessário à cobertura das referidas despesas.

Plenário da Câmara Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, 
em 31 de maio de 2021.

JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE

ADRIANO SANTIAGO COSTA
1°. SECRETÁRIO

ANEXO – I
TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS COMISSIONADOS

CARGO SÍMBOLO VALOR R$
Secretário Administrativo CDS 1 1.300,00
Chefe de Gabinete CDS 2 1.300,00
Controle Interno CDS 3 1.300,00
Diretor Financeiro CDS 3 1.100,00
Diretor de Recursos Humanos CDS 3 1.100,00

ANEXO II
CARGOS EFETIVOS

CARGO SÍMBOLO VALOR R$
Motorista CDS 4 SM
Auxiliar de Serviços Gerais CDS 5 SM

(SM = Salário Mínimo)

ANEXO III
DESCRIÇÃO DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Cargos Comissionados

CARGO: SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
Compete coordenar as atividades de apoio e assessoramento ao 

Presidente e demais pares, diligenciar e acompanhar as matérias de interesse 
do Poder Legislativo junto ao Executivo Municipal, redigir e revisar as 
correspondências oficiais, gerir as atividades administrativas do Poder 
Legislativo, coordenar as atividades de material e patrimônio, protocolo e 
arquivo, serviços gerais e vigilância,  elaborar, preparar e fornecer relatórios e 
informações atinentes à sua área e que lhe sejam solicitados, coordenar e preparar 
os atos de admissão, exoneração e movimentação dos servidores do Legislativo, 
manter permanente atualizados os assentamentos funcionais dos servidores, 
participar de todas as Sessões do Legislativo, preferencialmente nesta, está ao 
lado da cadeira da Presidência, lavrar as atas das Sessões e Reuniões do Poder 
legislativo, ler as respectivas atas, documentos e proposições quando determinada 
pela presidência ou sub rogado por este, lavrar os documentos e proposições 
nos respectivos livros do Legislativo, ter comportamento compatível a todos 
os Vereadores, redigir em forma legal, os ofícios e demais proposições e mais 
atos pertinentes ao seu ofício, praticando todos os demais atos, que lhe forem 
atribuídos por normas, ter sob a sua guarda e responsabilidade os documentos 
e proposições, exceto os autorizados pela Presidência, dar com anuência da 
Presidência certidão de quaisquer ato realizado pelo Poder Legislativo, prestar 

JUSTIFICATIVA

Em análise ao processo administrativo nº 001/2021, que tem como 
feito a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Miranorte - TO, os quais 
foram avaliados e, constatou-se que de fato esta Administração Pública não mais 
utiliza os bens objeto de doação.

O parecer da comissão de avaliação e doação dos bens móveis 
demonstrou o motivo de terem se tornados inservíveis para esta Administração 
Pública e a vantagem para o interesse público, haja vista que a doação será para 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranorte – TO, que tem 
demonstrado a necessidade de aquisição dos bens móveis, inclusive com pedidos 
aos nobres pares desta Casa de Leis, através do ofício nº 08/2021/APAE, de 23 
de março de 2021.

Dessa forma, requer a aprovação da presente resolução para que 
seja realizada a baixa dos bens com a devida doação pretendida pela presente 
propositura.

JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE

ADRIANO SANTIAGO COSTA
1°. SECRETÁRIO
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esclarecimento e informações sobre o Órgão específico e sobre a sua área 
de trabalho, controlar e executar tarefas de recebimento, protocolo, registro, 
tramitação, conservação e arquivo de papéis e documentos, estudar processos 
relacionados com assuntos da administração geral e operacional, preparando 
os expedientes que fizerem necessários, manter sob controle os contratos de 
manutenção e de aluguel, auxiliar nos estudos para previsão de estoque de 
material de consumo, material permanente e equipamento, desempenhar outras 
tarefas semelhantes, enfim, praticar os demais atos típicos de controle de gestão, 
acompanhamento, treinamento e reciclagem de pessoal.

 
CARGO: CHEFE DE GABINETE
Compete coordenar as atividades de apoio e assessoramento ao 

Presidente e demais pares, gerenciar o expediente do Presidente, organizar a 
agenda deste, coordenar as ações de apoio logístico ao gabinete, assessorar o 
Presidente em assuntos multidisciplinares, coordenar as atividades de pessoal, 
coordenar e executar a política financeira e orçamentária do Poder legislativo, 
a escrituração dos atos e fatos contábeis havidos na execução financeira, 
orçamentária e patrimonial do Legislativo anual do patrimônio do Legislativo 
para os fins de inclusão no Balanço geral do exercício, elaborar, preparar e 
fornecer relatórios e informações atinentes à sua área e que lhe sejam solicitados, 
programar e executar a movimentação financeira e controlar os saldos fixos 
de caixa, manter permanente atualizados os assentamentos funcionais dos 
servidores, participar de todas as Sessões do Legislativo, ter comportamento 
compatível a todos os Vereadores, praticando todos os demais atos, que lhe forem 
atribuídos por normas, ter sob a sua guarda e responsabilidade os documentos 
e proposições, exceto os autorizados pela Presidência, dar com anuência da 
Presidência certidão de quaisquer ato realizado pelo Poder Legislativo, prestar 
esclarecimento e informações sobre o Órgão específico e sobre a sua área 
de trabalho, controlar e executar tarefas de recebimento, protocolo, registro, 
tramitação, conservação e arquivo de papéis e documentos, estudar processos 
relacionados com assuntos da administração geral e operacional, preparando 
os expedientes que fizerem necessários, manter sob controle os contratos de 
manutenção e de aluguel, auxiliar nos estudos para previsão de estoque de 
material de consumo, material permanente e equipamento, desempenhar outras 
tarefas semelhantes, enfim, praticar os demais atos típicos de controle de gestão, 
acompanhamento, treinamento e reciclagem de pessoal.

CARGO: CONTROLE INTERNO
Compete ao Controle Interno, avaliar o cumprimento das metas 

físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus 
atos, comprovar a regularidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
diretos e haveres da Câmara, apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua 
missão institucional, em conjunto com autoridades da Administração Financeira 
da Câmara, assinar o relatório de Gestão Fiscal, atestar a regularidade da tomada 
de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou 
assemelhados, propor à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miranorte – TO, 
a atualização ou a adequação às resoluções relativas ao sistema de Controle 
Interno, informar à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miranorte – TO, para 
as providências necessárias, a ocorrências de atos ilegais, ilegítimos, irregulares 
ou antieconômicos de que resultem ou não em dano ao erário.

CARGO: DIRETOR FINANCEIRO
Responder pela respectiva Diretoria, organizando os serviços de 

Tesouraria., Serviços de Contabilidade, que compreende a Seção de Almoxarifado 
e Patrimônio; assinar cheques; coordenar e/ou participar da realização de 
estudos e pesquisas voltadas para o desenvolvimento do Legislativo Municipal; 
prestar assessoramento técnico-especializado na sua área de formação; rever e/
ou emitir parecer e informações técnicas; emitir laudos, perícias, arbitragem 
e pareceres técnicos próprios de sua formação profissional; realizar trabalhos 
de auditagem; participar da elaboração de cadastro e de dados sobre diferentes 
aspectos financeiros, econômicos e sociais do Município; elaborar, coordenar, 
supervisionar o orçamento do Poder Legislativo de forma a dar total cumprimento 
às exigências legais; distribuir tarefas conforme a competência de cada cargo 
e setor; realizar a fiscalização dentro dos serviços de sua área de competência; 
assinar e responder pelos atos de sua unidade junto à Presidência da Câmara, 
Tribunal de Contas e outros Órgãos de fiscalização decorrente de Poderes 
devidamente constituídos e Fiscalizar a realização da execução de outras tarefas 
afins pertencentes à Diretoria Financeira.

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
Fazer preparar e revisar os atos de nomeação dos novos servidores, 

bem como promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, os termos 
de posse dos servidores da Câmara; Providenciar a identificação e a matrícula 
dos servidores da Câmara; Promover o registro na ficha funcional dos servidores, 
dos certificados dos  cursos concedidos pela Câmara; Promover o controle de 

frequência do pessoal, para efeito de pagamento e tempo de serviço Promover 
os assentamentos da vida funcional e de outros dados do pessoal da Câmara, 
supervisionando a organização e atualização dos registros, controles e ocorrências 
de servidores e parlamentares, bem como a preparação das respectivas folhas de 
pagamento; Comunicar irregularidades que se relacionem com a administração 
de pessoal da Câmara; Providenciar a geração de arquivos da folha de pagamento 
para consolidação com o sistema de contabilidade; Promover a preparação e o 
recebimento das declarações de bens dos servidores a elas sujeitos e proceder 
ao respectivo registro; Promover a avaliação de desempenho funcional dos 
servidores do quadro administrativo; Fornecer, anualmente, aos servidores e 
aos Vereadores, informações necessárias à declaração de rendimentos de cada 
um deles; e Exercer outras atividades correlatas.

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Cargos Efetivos

CARGO: MOTORISTA
Compete ao Motorista, dirigir o automóvel oficial da Câmara 

Municipal de Miranorte, quando em viagens e/ou quando solicitado pelo 
Presidente, zelar, conduzir com responsabilidade o automóvel, quando este 
estiver sob sua responsabilidade, quando entregue sob seus domínios em viagens, 
verificar as condições de uso do veículo, gerir as atividades de motorista, 
desempenhar outras tarefas dentro do domínio do Poder Legislativo Municipal, 
quando solicitado, colaborar com os serviços atribuídos aos demais servidores 
quando solicitado e dentro de suas possibilidades.

CARGO: SERVIÇOS GERAIS
Compete ao Serviços Gerais, varrer, lavar e encerar pisos, limpara 

paredes, janelas, portas, máquinas e equipamentos, executar serviços de 
limpeza em geral nas instalações da Câmara Municipal de Miranorte, zelar 
pela boa organização da copa, preparar chás, café, sucos, lanches e refeições, 
servir adequadamente, desde que solicitada, cumprir rigorosamente as normas 
estabelecidas para o bom desempenho de suas funções, lavar, guardar louças, 
talheres, pratos, copos, fazer pequenas compras, limpar as salas e conservá-las 
em boas condições de higiene, zelar pela limpeza de toalhas e guardanapos, 
desempenhar outras tarefas semelhantes que se fizer necessário e/ou quando 
solicitado pelo Presidente ou Secretário.

Plenário da Câmara Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 31 dias do mês de maio do ano de 2021.

JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE

ADRIANO SANTIAGO COSTA
1°. SECRETÁRIO


		2021-05-31T17:50:02-0300
	MUNICIPIO DE MIRANORTE:0207072000015




