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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI N.º507/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a autorização para Criação da Brigada 
Municipal de Miranorte-TO e contratação temporária de 
Brigadista e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais e com base na Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Brigada de Incêndio do Município de Miranorte 
para atuar, complementar e subsidiariamente, nas atividades típicas de prevenção 
e combate a incêndio e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações de 
defesa civil.

I - 1º Para exercício de suas atividades, a brigada municipal 
poderá colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou frações do Corpo 
de Bombeiros, de outros órgãos da União e do Estado ou de congêneres de 
Municípios vizinhos.

II - 2º Nos casos de atuação subsidiária, tendo integrantes seus como 
primeiros agentes a atuarem diante de evento crítico, a brigada transferirá o 
caso para autoridade ou agente do órgão competente que se apresente, seja de 
bombeiros ou de defesa civil, prestando-lhe todas as informações e o apoio 
necessário, e mantendo registro circunstanciado a respeito.

Art. 2º - Fica autorizado o Executivo Municipal de Miranorte – TO 
a contratar temporariamente servidores de brigada, no total de 07 (sete) vagas, 
nível fundamental, incorrendo sobre as modalidades de pagamento a seguir: 

I - Com vencimento de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais);
II - Gratificação em ato do executivo de até 100% aos servidores 

municipais que fizer parte da Brigada Municipal.

Art. 3º - Para efeito desta Lei são adotadas as definições da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as estipuladas por organismos 
internacionais e nacionais de defesa civil e combate a incêndios e regularmente 
seguidas pelos órgãos congêneres e, em especial as seguintes:

I - brigada de incêndio: grupo constituído no âmbito do Município 
e integrado por voluntários, para a execução, complementar e subsidiária, das 
atividades de prevenção e combate a incêndios e medidas correlatas, inclusive 
de apoio às ações de defesa civil;

II - proteção e defesa civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, 
preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social;

III - medidas correlatas: as de busca, resgate, salvamento, primeiros 
socorros e encaminhamento para atendimento médico de urgência.

Art. 4º - A Brigada Municipal de Miranorte poderá ser composta por 
pessoas contratadas, nas modalidades citadas no Art. 2° e por voluntários que 
poderão, ambos poderão ser servidores ou funcionários, mesmo terceirizados, 
de um ou mais órgãos, entidades ou empresas, públicas ou privadas.

Parágrafo único.  A chefia da Brigada Municipal é feita pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente por meio do Coordenador da Defesa 
Civil Municipal

Art. 5º - O exercício da atividade de brigadista voluntário ou 
contratado, municipal, depende de aprovação em curso de formação e de 
reciclagem periódica, conforme dispuserem as normas suplementares estaduais e 
municipais, cujas instruções serão ministradas por Corpo de Bombeiros Militar, 
ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão ou outro 
órgão equivalente para ministrar o curso.

Art. 6º - As funções do cargo de Brigadista são:
I - Detectar os riscos das situações de emergência por incêndio;
II - Operar os equipamentos contra incêndio, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos pelo Município ou instruções do fabricante;
III - Proporcionar serviços de resgate de pessoas e salvamento de bens, 

de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Município;
IV - Reconhecer se os equipamentos e ferramentas contra incêndio 

estão em condições de operação;
V - Intervir com os meios disponíveis para tratar de evitar que se 

produzam danos e perdas nas instalações como consequência de uma ameaça 
de incêndio;

VI - Vigiar a manutenção do equipamento contra incêndio;
VII - Vigiar que não haja sobrecarga de linhas elétricas, nem que 

exista acumulação de material inflamável;
VX - Vigiar que o equipamento contra incêndio seja de fácil 

localização e não se encontre obstruído;
X - Verificar que as instalações elétricas e de gás, receba a manutenção 

preventiva e corretiva de maneira permanente, para que as mesmas ofereçam 
segurança;

XI - Conhecer o uso dos equipamentos de extensão de fogo, de acordo 
com cada tipo de fogo

Parágrafo Único - A função dos brigadistas cessará, quando da chegada 
dos bombeiros, exceto se estes solicitarem auxílio.

Art. 7º - Incumbe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio 
da Defesa Civil Municipal: 

I - coordenar os trabalhos da equipe de prevenção e combate às 
queimadas e desastres naturais, bem como capacitar e treinar o pessoal; 

II - elaborar os relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela 
equipe de prevenção e combate a queimadas e desastres naturais. 

§ 1° Os horários de atividades serão estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2° À Secretaria Municipal de Meio Ambiente caberá o controle de 
frequência do pessoal contratado. 

Art. 8º - É assegurado aos brigadistas municipais:
I – Equipamentos de proteção e uniforme especial a expensas do 

Município, bombas costal anti-incêndio, queimadores pinga fogo, mochila 
anti-incêndio, abafadores de fogo/incêndio, extintores, caminhão pipa, e demais 
equipamentos que a coordenação e o corpo de bombeiros jugam necessário;

II – Reciclagem periódica.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por 
dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 08 dias do 
mês de junho de 2021.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Prefeito Municipal
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LEI Nº508/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

Institui o Dia Municipal do Evangélico e dispõe sobre 
feriado municipal. 

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

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Miranorte, Estado 
do Tocantins, o Dia Municipal do Evangélico a ser comemorado anualmente no 
último sábado do mês de Abril. 

Art. 2º - O Dia Municipal do Evangélico será considerado feriado 
municipal e deverá constar do calendário oficial do Município. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 08 dias do 
mês de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

LEI Nº509/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021

Art. 1º - Esta Lei estabelece que as igrejas, os templos religiosos 
de qualquer culto/missa e as Comunidades Missionárias sejam reconhecidas, 
nos termos da legislação vigente, como atividades essenciais, para efeitos de 
políticas públicas, em especial nos períodos de calamidade pública no Município 
de Miranorte – TO.

Parágrafo único: Poderá ser realizada a limitação do número de 
pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde 
que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo 
ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais.

Art. 2º - O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
regulamentar esta Lei no que lhe couber.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 08 dias do 
mês de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 (BNC- BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
MIRANORTE - TO. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão de disputa: 
22/06/2021, às 08:30h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico da 
BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. 
Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se 
credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço 
http://bnc.org.br/sistema, ou através do portal do município: www.miranorte.
to.gov.br -Informações pelo e-mail: licitacao@miranorte.to.gov.br.

Miranorte, 09 de maio de 2021.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 (BNC- BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL 
MUNICIPAL, UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – 
SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 
-19 (CAC), NESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão de 
disputa: 22/06/2021, às 10:00h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico 
da BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.
br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se 
credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço 
http://bnc.org.br/sistema, ou através do portal do município: www.miranorte.
to.gov.br -Informações pelo e-mail: licitacao@miranorte.to.gov.br.

Miranorte, 09 de junho de 2021.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ERRATA

Na Publicação do Diário Oficial do Município, Edição 709 do dia 08 
de junho de 2021, pag. 01.

QUE “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA 
O VEREADOR PRESIDENTE”.

ONDE SE LÊ: CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

LEIA-SE: APENAS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

Ver. JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE
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