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PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº258/2021

Miranorte, TO, 15 de julho de 2021

“Decreta Recesso Administrativo no período de 19 a 31 do 
mês de julho de 2021 e dá outras providências”.

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 o Executivo fazer ajustes, rever 
investimentos e conter despesas administrativas e operacionais da Prefeitura 
Municipal, assegurando, todavia o funcionamento contínuo dos serviços 
essenciais do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento às normas contidas 
na Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

CONSIDERANDO o recesso da Câmara Municipal de Vereadores;

DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado Recesso Administrativo no período de 19 a 

31 de Julho de 2021, nas repartições públicas municipais.
Parágrafo Único. Durante o período disposto no caput, os Secretários 

Municipais poderá convocar servidores lotados na respectiva pasta, para a 
execução de atividades urgentes ou consideradas inadiáveis, ou ainda, estabelecer 
regime de plantão.

Art. 2º - Excluem-se do referido recesso os serviços essenciais e 
de interesse público, prestados pelo município à população, que deverão ser 
realizados normalmente, como atendimento em hospitais, serviços de obras, 
coleta de lixo, limpeza urbana e congênere.

Art. 3º - Caberá aos Secretários Municipais programarem o 
funcionamento dos serviços considerados essenciais, de forma a garantir o 
atendimento aos munícipes.

Art.4º - Esse Decreto passa a viger na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 15 dias do 
mês de julho de 2021.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº060/2021                                                                  

Miranorte, 15 de julho de 2021

“Dispõe sobre Designação de servidores como Brigadista 
e dá outras Providências.”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal de Miranorte e a Lei 
municipal nº 507/2021.

CONSIDERANDO a necessidade de incluir equipe de Brigadista 
qualificada, para atender as necessidades do município no período de longa 
estiagem.

CONSIDERANDO que o município dispõe em seus quadros de 
servidores efetivos e contratados em quantidade suficiente para atender eventual 
demanda em período de estiagem.

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores municipais; Jefferson Lima de Castro, 
Edivaldo Fidelis Pereira, Edimauro Silva de Lucena, José Pedro da Silva, 
Gilberto Soares Lima e Jodair Alves Mota ficando os mesmos a disposição da 
Coordenadoria da Defesa Civil do município, para participar de treinamentos 
ou para atuarem como Brigadista no período de 15 de julho a 01 de dezembro 
de 2021.

Art. 2º - Os servidores designados somente exercerão as funções de 
Brigadista quando for solicitado pela Coordenação Municipal de Defesa Civil 
no período indicado e receberá diária correspondente ao período de atuação.

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

Gabinete do Prefeito de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 15 dias 
do mês de julho de 2021.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Miranorte-TO, 15 de julho de 2021.

INSTAURAÇÃO DA REURB DO SETOR RESIDENCIAL 
PRIMAVERA 

Dispõe sobre a instauração de procedimento administrativo 
para regularização fundiária de Interesse Especifico 
(REURB-E) do núcleo urbano informal, Setor Residencial 
Primavera, localizado neste Município, Requerido Através 
do Municipio de Miranorte CNPJ 02.070.720/0001-59.

 
 O MUNICÍPIO DE MIRANORTE, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 02.070.720/0001-59, com sede na Rua 03, 
nº 414, Centro, Miranorte - TO, através do Chefe de Assuntos Fundiários, no 
uso no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 
066/2020, vem requerer a Instauração Da Reurb Do Setor Vale do Providencia. 

CONSIDERANDO o preceito constitucional de que a política de 
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes, contido no art. 182 da Constituição da República de 1988; 
 
 CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017 estabelece instrumentos e procedimentos para a implementação de 
processos de regularização fundiária (REURB) em todo o território nacional, 
atribuindo competências aos Municípios, em especial, para requerer e instaurar 
a REURB, classificar as modalidades da REURB, processar, analisar e aprovar 
os projetos de regularização fundiária e emitir a Certidão de Regularização 
Fundiária (CRF), conforme arts. 14, I, 28 e 30 da lei supracitada;

 
 CONSIDERANDO a instituição, pelo decreto Municipal nº 066 de 
09 de fevereiro de 2020, das normas para a regularização fundiária de interesse 
social e de interesse específico, estabelecendo as diretrizes para a REURB no 
território municipal.

 
 CONSIDERANDO a necessidade de se promover o reordenamento 
ambiental do espaço urbano, de modo racional e sustentável;

 
 CONSIDERANDO a necessidade de fomentar o crescimento do 
município e a regularização imobiliária dos bairros e comunidades que constituem 
núcleos urbanos informais;

 
 CONSIDERANDO o interesse público no registro predial, gerando 
o bem-estar da população e o crescimento do próprio município, decorrente do 
fato de ter todos os imóveis do território devidamente inscritos no Cartório de 
Registro de Imóveis de Miranorte-TO;

 
 CONSIDERANDO a possibilidade expressa de regulamentação 
direta dos procedimentos e requisitos da REURB por meio de Decreto Executivo 
Municipal (art. 13, inc. I e art. 28, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.465/17);

 
CONSIDERANDO a existência de área com processo irregular de parcelamento e 
ocupação do solo urbano no local objeto de intervenção da REURB no município, 
caracterizada como de interesse especifico para fins de regularização fundiária, 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica instaurado o Procedimento Administrativo para 
Regularização Fundiária de Interesse especifico (REURB-E) do núcleo 
urbano informal consolidado, localizado na área objeto de intervenção da 
REURB, reconhecido socialmente como Setor Residencial Primavera,neste 
Município, no âmbito das ações de regularização fundiária, conforme 
disposições da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, decreto 
municipal Municipal nº 066 de 09 de fevereiro de 2020 e demais normas 
aplicáveis. 
 
 Art. 2º A instauração do procedimento administrativo referido 
no artigo 1º é realizada considerando as competências do Município para 
requerimento, instauração, processamento, análise e aprovação da REURB, 
conforme artigo 14, inciso I, artigo 30, inciso II, e artigo 32, todos da Lei 
Federal nº 13.465/2017. 
 
 Art. 3º Para os devidos fins jurídicos e legais, o procedimento 
administrativo referido no artigo 1º será classificado como Regularização 
Fundiária de Interesse Especifico (REURB-E), uma vez que há predominância 
de população não qualificada nas áreas objeto de REURB, nos termos do 
artigo 13, inciso II, da Lei Federal nº 13.465/2017. 
 
 Art. 4º O procedimento administrativo referido no artigo 1º será 
coordenado por Cicinato Pereira Chaves Moreira, chefe de assuntos fundiário, 
instituída pelo decreto nº 119/2021 Matricula 3689, com a colaboração dos 
demais órgãos municipais afetos ao tema. 
 
 Art. 5º A descrição e delimitação precisa de cada área 
caracterizada como núcleo urbano informal, bem como a identificação 

dos imóveis abrangidos pela REURB em questão, com seus proprietários, 
confrontantes e respectivas matrículas imobiliárias, serão indicados nos 
procedimentos administrativos competentes. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Retroagindo as disposições em contrario.    

Gabinete do Prefeito Municipal, Miranorte - TO, 15 de jolho de 2021.

 
Cicinato Pereira Chaves Moreira,

Chefe de Assuntos Fundiários.

ALTERA A DATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os sócios do “MEARIM 
TÊNIS CLUBE”, nos termos do art. 19ª do seu Estatuto Social, a comparecer 
à Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 19 de Julho de 2021, às 
09:00hs, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida Princesa Isabel, 
nº. 1.065 – Centro – Miranorte-TO, para apreciar a seguinte ordem do dia: 1) 
alienação do imóvel pertencente ao clube, adquirido, de forma não onerosa, no 
ano de 1985, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, 
qual seja: Lote Urbano nº.33 da quadra 87, com área total de 18.585.60,00 metros 
quadrados, com todas as benfeitorias existentes ao Poder Executivo de Miranorte, 
o qual será utilizado para a edificação de complexo poliesportivo e de lazer, com 
investimentos estimados em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 
reais), mediante cláusula de reversão; 2) Demais assuntos pertinentes ao clube; 

Miranorte-TO, em 15 de julho de 2021.

Renato Donizete Fischer
Presidente do MEARIM TENIS CLUBE

CARTA DE ELOGIO

        Parabenizamos às Equipes de Agentes Comunitários de Saúde da 
Unidade de Saúde Manoel Cavalcante Silva pelo desempenho na correção das 
várias inconsistências dos relatórios para a regularização dos Cadastros, junto 
à Coordenação de Processamento de Dados (CPD).

      
   Reforçamos ainda que as informações são importantes para 

contribuir para um processo de reflexão, avaliação e tomada de decisões sobre 
as ações e serviços realizados.

    
     A equipe de Monitoramento agradece a todos pelo empenho e 

informa que continuaremos monitorando e realizando avaliação para verificar 
se a Equipe continua atuante ou se necessário, será feita uma notificação, caso 
haja pendências. Continuaremos disponíveis para juntos alcançarmos melhor 
registro das ações executadas.

   
    Gabinete do Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte, 

aos 15 dias do mês de Julho de 2021. 

   
RENATO DONIZETI FICHER

Secretário Municipal de Saúde de Miranorte

ANA PAULA DA CRUZ 
Coordenação Atenção Básica

Monitoramento e Avaliação/Previne Brasil

ROSANGELA MARIA COELHO BARROS
Monitoramento e Avaliação Previne Brasil
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