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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº. 059/2021.

“Dispõe sobre o horário de funcionamento de trabalho da 
Secretaria Municipal de Saúde e seus Estabelecimentos e 
acompanhamento de freqüência dos seus servidores, e dá 
outras providências.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE E GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Miranorte, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais em especial a Lei Orgânica do Município de 
Miranorte, Estatutos dos Servidores Públicos do Município de Miranorte e outras 
legislações pertinentes aos tratos dos serviços públicos e/ou especializados e,

CONSIDERANDO a necessidade de expandir o horário de expediente 
para 40(quarenta) horas semanais justificando que os serviços em saúde são 
de grande relevância, e indispensabilidade de uma maior dedicação e melhor 
aproveitamento no atendimento aos munícipes de Miranorte;

CONSIDERANDO que os processos administrativos para compras, 
serviços e ações de interesse do setor de saúde, necessitam de uma maior atenção 
para melhor produtividade e desenvolvimento aos interesses coletivos, ocasião 
em que o expediente atual não alcança tais objetivos;

RESOLVE:
Capítulo I 
Disposições Gerais

Art. 1º Estabelecer o horário de funcionamento da Secretaria 
Municipal de Saúde, a jornada de trabalho e o acompanhamento da freqüência 
dos servidores lotados na sede e seus demais estabelecimentos que passam a ser 
regulados pelo disposto nesta Portaria. 

Capítulo II 
Do Horário de Funcionamento

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde funciona nos dias úteis, de 
segunda-feira à sexta-feira, passando a ter como horário de expediente das 7hs 
às 11hs e das 13hs às 17hs.

Capítulo III 
Da Jornada de Trabalho

Art. 3º A jornada de trabalho do quadro de servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde será de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os casos 
disciplinados em legislação específica e observado o disposto nesta Portaria. 

§ 1º A jornada diária habitual do servidor será de 08(oito) horas diárias, 
constituída pela realização de serviços nas dependências pertencentes à Secretaria 
Municipal de Saúde e de serviços externos, em termos a serem disciplinados em 
normativo próprio pelo Secretário da pasta. 

§ 2º Cada dia semanal, de segunda a sexta-feira, que seja considerado, 
na forma da legislação, feriado ou de ponto facultativo total serão computados, 
para efeito da jornada semanal, como 08(oito) horas efetivamente trabalhadas, 
incluídas como jornada de trabalho habitual e complementar. 

§ 3º Os dias de ponto facultativo total são aqueles em que a repartição 
não funciona durante todo horário de expediente. 

§ 4º Os dias de ponto facultativo parcial são aqueles em que a 
repartição funciona somente parte do horário de expediente, sendo computada 
para efeito da jornada semanal, a totalidade das horas abrangidas pelo ponto 
facultativo como efetivamente trabalhadas. 

§ 5º A jornada diária máxima é de 10(dez) horas diárias, salvo 
necessidade do serviço a ser justificada pela chefia imediata do servidor, 
beneficiando o servidor com seus direitos estatuários legais, ao excedido às 
08(oito) horas trabalhadas diariamente. 

Capitulo IV 
Da Programação Individual e Controle de Frequência

Art. 4º Para aferição da jornada de trabalho deve ser estabelecida pelo 
Secretário Municipal de Saúde os horários a serem cumpridos pelo(s) servidor(es) 
em dias normais de expediente nas dependências da Secretaria e/ou fora dela, 
observado o art. 3º e as seguintes diretrizes: 

a) o interesse e a conveniência do serviço; 

b) a distribuição adequada da força de trabalho nas unidades 
administrativas; e 

c) o pleno funcionamento dos demais estabelecimentos que fazem 
parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 5º O controle de frequência dos servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde e seus demais estabelecimentos serão realizados por meio 
de equipamento eletrônico e de sistemas informatizados, bem como na ausência 
dos mesmos executar por freqüência manual. 

§ 1º A utilização indevida dos registros de que trata o caput deste 
arquivo, bem como a detecção de indícios de favorecimento, irregularidade ou 
fraude no controle de frequência do servidor será apurada mediante sindicância 
ou processo administrativo disciplinar, podendo acarretar penalidades ao 
servidor, à respectiva chefia imediata, bem como a quem contribuiu ou deu 
causa à ocorrência do ilícito. 

§ 2° Os ocupantes de cargo em comissão da Secretaria Municipal 
de Saúde e seus demais estabelecimentos, sujeitarão ao controle de frequência 
estabelecido no caput deste artigo, salvo por autorização do gestor municipal 
da pasta, devidamente justificada. 

Art. 6º Os servidores em exercício da Secretaria Municipal de Saúde 
e seus demais estabelecimentos poderão ser convocados fora dos dias e horários 
previstos no caput do art. 2º, sempre que presente interesse da Administração 
ou necessidade do serviço.

§ 1º Havendo a necessidade de convocação, deverá a Secretaria 
Municipal de Saúde analisar as previsões legais para fundamentação de tais atos. 

Art. 7° O Secretaria Municipal de Saúde poderá delegar as atribuições 
de ajustes de programações individuais semanais bem como outras definidas 
nesta Portaria, a fim de garantir maior eficiência à gestão. 

Capitulo V Da Compensação de Horários

Art. 8º Serão registradas em sistema informatizado, de forma 
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individualizada, as horas trabalhadas inferiores ou excedentes à jornada fixada 
para o(s) servidor(es) do quadro da Secretaria Municipal de Saúde e demais 
estabelecimentos. 

§ 1º Os registros estabelecidos no caput deste artigo são destinados 
à compensação de carga horária inferior ou excedente à jornada semanal a ser 
cumprida, conforme se estabelece na Portaria Administrativa 004 de 22 de Janeiro 
de 2.021 (Critérios para Controle de Relógio de Ponto). 

§ 2º Para efeito de compensação da carga horária excedente ou 
inferior à jornada semanal, previsto no caput do artigo 4º desta portaria, deverá 
ser considerado o mesmo quantitativo de horas trabalhadas. 

§ 3º Para fins de compensação, as horas excedentes trabalhadas fora do 
horário regular de funcionamento, terão acréscimo de 50% sobre a hora normal 
trabalhada, exceto para os cargos em comissão. 

§ 4º Será considerado, para fins de compensação, um dia de descanso 
para cada dia não útil despendido para deslocamento na realização de trabalho 
fora do município de lotação do servidor de interesse de outro órgão que não 
seja o seu de origem. 

Capitulo VI Disposições Finais

Art. 9. O Secretário Municipal de Saúde regulamentará os 
procedimentos a serem adotados para cumprimento ao disposto nesta Portaria. 

Art. 10. Esta portaria não abrange os estabelecimentos que funcionam 
em sistema de escalas, plantões e/ou funções com cargas horárias regidas por 
leis próprias de seus respectivos conselhos.

 Art 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos legais para cumprimento do estabelecido no art. 3º desta, a partir de 09 
de Agosto de 2.021. CUMPRA-SE

Gabinete do Gestor Municipal de Saúde do Município de Miranorte-
To, aos 05(cinco) dias do mês de Agosto de 2021.

RENATO DONIZETI FICHER
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA ADMINISTRATIVA SEMUS N.º 060/2021 

“Regulamenta a obrigatoriedade do uso de uniformes 
para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 
Combates às Endemias e a Equipe de Vigilância Sanitária 
do Município de Miranorte e dá outras providências.”

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos  do Estatuto dos Servidores e demais leis que sobrepõe a este e;

CONSIDERANDO que para melhor identificação do profissional, o 
uso de um uniforme transmite organização, higiene, padronização e segurança 
de acordo com sua atividade exercida.

CONSIDERANDO que será disponibilizado pelo Fundo Municipal de 
Saúde deste município o Kit uniforme composto por: camisetas, calças, sapato, 
mochila, colete e boné.

CONSIDERANDO que serão disponibilizados além dos kit’s 
supracitados, passam a fazer parte dos uniformes jaquetas para os servidores 
que atuam nas áreas da zona rural.

RESOLVE: 
Art. 1º - Regulamentar a obrigatoriedade do uso do Kit uniforme 

para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias e a Equipe de 
Vigilância Sanitária no desempenho de suas funções nos atendimentos aos 
munícipes de Miranorte.

§ 1º. - 
Fica opcional ao conjunto de servidores supracitados neste artigo o 

uso de calças, coletes e bonés, itens que fazem parte do kit uniforme.

 § 2º - O uso completo do kit uniforme poderá ser exigido em ações 
e/ou eventos públicos determinados pela Secretaria Municipal de Saúde para 
melhor identificação ao publico presente, ficando expressamente vedado seu uso 
em atividades, horários e eventos de caráter particulares.

§ 3º - Não será permitido usar sobre os uniformes qualquer tipo de 
distintivo, insígnia ou enfeites; com exceção de caráter oficial e expressamente 

autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde .

Art. 2º - Além dos uniformes as equipes mencionadas no art. 1º desta 
portaria, deverão usar EPI’s quando as atividades assim exigirem, bem como 
uso de protetores solares e produtos de higiene individual.

Art. 3º- Fica estabelecido que a Coordenação da Atenção Básica, 
Atenção Epdemiológica e Vigilância Sanitária, deverão ter em posse os controles 
de distribuição Termo de Entrega e Compromisso, firmando as responsabilidades 
das partes, por se tratar de uso de verbas publicas para uniformização das equipes. 

Art. 4º - As equipes deverão estar em uso regularmente dos uniformes, 
a partir da data de 10 de Agosto de 2.021.

Art. 5º - O servidor que não cumprir as exigências expressas nesta 
Portaria, e não zelar pelo bom uso e manutenção dos uniformes, poderá sofrer 
as sanções previstas em lei.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições ao contrário.

Gabinete do Gestor Municipal de Saúde, do Município de Miranorte, 
Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de Agosto de 2.021.

Renato Donizeti Ficher
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Miranorte-TO

REGIMENTO INTERNO

MIRANORTE-TO 2021
CONSELHO MUNICIPAL DO CAE

REGIMENTO INTERNO do Conselho de Alimentação Escolar 
do Município de Miranorte – TO.

TÍTULO I
Do Conselho

Capítulo I
Do Conselho e suas Finalidades

Art. 1º - Este Regimento regulamenta o Conselho de Alimentação 
Escolar de Miranorte-TO integrado à estrutura básica da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED.

§1º O Conselho foi instituído em atendimento a Lei Municipal nº 
504/2021, de 30 de março de 2021, e a Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de 
maio de 2020.

§2º O Conselho atuará junto à rede pública escolar do município de 
Miranorte e terá seu funcionamento junto à Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED.

§3º O Conselho é órgão autônomo, de caráter fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, com duração de mandato determinada de 04 
(quatro) anos, salvo disposições em contrário.

Capítulo II
Das Atribuições do Conselho

Art. 2º - São atribuições do CAE, as competências previstas no art. 
19 da Lei nº 11.947/2009, art. 44 da Resolução/CD/FNDE Nº 06/2020 e art. 8º 
da Lei Municipal nº 504/2021:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas 
na forma do art. 2o da Lei 11.947/2009 e art. 5o da Resolução/CD/FNDE Nº 
06/2020;

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar e a execução do PNAE, com base no cumprimento do 
disposto nos arts. 3º a 5º da Resolução/CD/FNDE Nº 06/2020 e art. 5o da Lei 
11.947/2009;

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer 
conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa;
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V - analisar a prestação de contas da EEx, conforme os arts. 58 a 60 

da Resolução/CD/FNDE Nº 06/2020, e emitir Parecer Conclusivo acerca da 
execução do Programa no Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon Online;

VI - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-
Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer 
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao 
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de 
seus membros;

VII - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do 
acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado;

VIII - realizar reunião específica para apreciação da prestação de 
contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros;

IX - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto na 
Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020;

X - elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim 
de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem 
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, 
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições 
e encaminhá-lo à Entidade Executora - EEx. antes do início do ano Letivo.

§1º O Presidente é o responsável pela assinatura do Parecer Conclusivo 
do CAE. No seu impedimento legal, o Vice-Presidente o fará.

§2º O CAE pode desenvolver regime de cooperação com os Conselhos 
de Segurança Alimentar e Nutricional e deverá observar as diretrizes por estes 
estabelecidas

TÍTULO II
Do Conselho e sua Composição

Capítulo I
Do Conselho

Art. 3º - O CAE reunir-se-á em local ou rede social previamente 
determinado na convocação da Assembleia Geral.

Art. 4º - O CAE reunir-se-á ordinariamente, bimestralmente, podendo 
deliberar em primeira convocação, com a maioria simples dos membros ou, 
em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com os membros presentes.

Art. 5º - Na impossibilidade do comparecimento do membro 
titular será convocado o membro suplente. Para tanto, o membro titular 
deverá comunicar, sua justificativa ao Conselho com antecedência de 48h 
(quarenta e oito) horas.

Art. 6º - O Município deve garantir ao Conselho de Alimentação 
Escolar, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento a 
infraestrutura necessária à plena execução as atividades de sua competência, 
tais como:

I - local apropriado com condições adequadas para as reuniões 
do conselho;

II - disponibilidade de equipamento de informática;

III - transporte para deslocamento dos membros aos locais 
relativos ao exercício de sua competência, inclusive para reuniões ordinárias 
e extraordinárias do CAE;

IV - disponibilidade de recursos humanos e financeiros necessários 
às atividades de apoio e deslocamento, com vistas a desenvolver as atividades 
com competência e efetividade;

V - fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos 
e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais 
como: editais de licitação, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de 
compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades 
de sua competência.

Art. 7º - O Secretário (a) Municipal de Educação deverá colocar 
à disposição do CAE, funcionários para exercerem cargos de secretário (a) 
executivo (a), assessoria técnica, pessoal de apoio e infraestrutura.

Art. 8º - O CAE terá em sua estrutura 01 (um) Secretário (a) 
Executivo (a), 01 (uma) Assessoria Técnica e pessoal de apoio subordinados 
ao Presidente.

Art. 9° - O CAE terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente 
eleitos dentre os membros titulares por no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros.  

Capítulo II
Das Condições de Admissão

Art. 10 - O Conselho é órgão colegiado composto por 07 (sete) 
membros titulares e seus respectivos suplentes nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo do Município de Miranorte-TO, em conformidade com a Lei 504/2021, 
de 30 de março de 2021 e art. 43 da Resolução/CD/FNDE nº6 de 08 de maio de 
2020, podendo ser reconduzidos por uma única vez.

§1º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado 
serviço público relevante e não será remunerado.

§2º A nomeação dos membros do CAE deverá ser feita por Decreto 
Executivo de acordo com a Constituição e Lei Orgânica do Município, observadas 
as disposições previstas neste artigo obrigando-se a Entidade Executora a acatar 
todas as indicações dos segmentos representados.

§3º Os dados referentes ao CAE devem ser informados pela EEx por 
meio do cadastro em Sistema do FNDE e, no prazo máximo de vinte dias úteis, 
a contar da data do ato de nomeação.

§4º Para a eleição do Presidente e Vice-Presidente do CAE, deverão 
ser observados os seguintes critérios:

I - A presidência e a vice-presidência do CAE não podem ser exercidas 
pelo representante indicado pelo Poder Executivo;

II - o CAE terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente, eleitos 
dentre os membros titulares por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros 
titulares, em sessão plenária especialmente voltada para esse fim, com o mandato 
coincidente com o do conselho, podendo ser reeleitos uma única vez;

III - o Presidente e/ou Vice-Presidente poderá (ao) ser destituído 
(s), em conformidade ao disposto no Regimento Interno do CAE, sendo 
imediatamente eleito (s) outro (s) membro (s) para completar o período restante 
do respectivo mandato.

Art. 11 - Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições 
de Conselheiros indicados com base nos incisos II, III e IV da Lei nº 504/2021 
devem dar-se somente nos seguintes casos:

I - imediatamente a renúncia expressa do conselheiro;

II - por deliberação do segmento representado;

III - pelo não comparecimento às sessões do CAE;

IV- por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em 
razão do descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno 
de cada Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir 
esta pauta específica.

Art. 12 - Nas situações previstas no artigo anterior, o segmento 
representado deve indicar novo membro para preenchimento do cargo, a 
ser escolhido por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em 
ata, e mantida a exigência de nomeação por decreto do Chefe do Poder 
Executivo municipal.

Art. 13 - O membro representante do Poder Executivo pode ser 
destituído nas seguintes situações:

I - por decisão do Poder Executivo;

II - pelo não comparecimento às sessões do CAE;

III - por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em 
razão do descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno 
do Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta 
pauta específica.

Art. 14 - No caso de substituição de conselheiro do CAE, na forma 
do art. 12, o período do seu mandato será para completar o tempo restante 
daquele que foi substituído.

Capítulo III
Dos Direitos e Deveres dos Membros do CAE

Art. 15 - São Direitos dos Membros do CAE:

I - votar e ser votado respeitado o dispositivo no Título V deste 
Regimento;

II - requerer a convocação da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária nos termos do Título II Capítulo 3 deste Regimento;
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III - apresentar propostas ou reivindicações à Entidade Executora 
sobre a Alimentação Escolar;

IV - integrar grupos de trabalho;

V - ter direito à estadia e a transporte quando em missão de trabalho 
representando o Conselho;

VI - ter assento e voto nas reuniões deliberativas.

Art. 16 - É dever dos Membros do CAE, além das atribuições 
estabelecidas no Capítulo II Título I desse Regimento:

I - trabalhar em prol dos objetivos do Conselho;

II - seguir os regulamentos do CAE;

III - acompanhar e monitorar a aquisição dos produtos adquiridos 
para o PNAE, zelando pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, até o 
recebimento das refeições pelos escolares;

IV - orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios seja 
em depósitos da Entidade Executora e/ou das Unidades Executora;

V - comunicar à Entidade Executora a ocorrência de irregularidades 
em relação aos gêneros alimentícios tais como: vencimento do prazo de validade, 
deterioração, desvios, e furtos, dentre outros, para que sejam tomadas as devidas 
providencias;

VI - encaminhar à Entidade Executora as análises avaliativas, 
relatórios e reivindicações relacionadas à alimentação escolar do Município;

VII - definir as linhas gerais de atividades do CAE;

VIII - Comparecer às reuniões, em caso de impossibilidade justificar 
sua falta;

IX - convocar o conselheiro de mesmo segmento sempre que 
necessário. 

TÍTULO III
Das Assembleias

Art. 17 - A Assembleia Geral, órgão máximo de decisão do Conselho, 
é constituído por todos os Conselheiros. Será convocada pelo (a) Presidente e 
reunir-se-á, ordinariamente, bimestralmente ou quando se fizer necessário, de 
forma presencial ou online.

Art. 18 - A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária.

Art. 19 - A Assembleia Geral será iniciada com tolerância de 30 
(trinta) minutos. Após esse período a Assembleia se iniciará independentemente 
do número de membros presentes.

Parágrafo Único - Caberá a Assembleia Geral escolher a mesa que 
presidirá os trabalhos cuja constituição será:

I - um Presidente;

II - um Secretário, que lavrará a ata de reunião.

Art. 20 - Para poder participar e votar os Conselheiros deverão estar 
em pleno gozo de suas prerrogativas.

Parágrafo Único - Não será permitido ao Conselheiro fazer-se 
representar por procuração.

Art. 21 - As deliberações da Assembleia Geral Ordinária ou 
Extraordinária serão tomadas por maioria simples dos Conselheiros. Somente 
será exigido procedimento diferente nos casos expressamente previstos neste 
regimento.

Art. 22 - Compete à Assembleia Geral Ordinária:

I - pronunciar-se sobre relatórios, balanços, orçamentos e plano geral 
de trabalho:

II - deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse do Conselho;

III - eleger e destituir o Presidente pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros presentes em Assembleia para tal fim.

Art. 23 - A convocação da Assembleia Geral Ordinária será feita por 
ofício, telefonema ou meio digital com antecedência de 02 (dois) dias. 

Art. 24 - Caberá a Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos que surjam no decorrer das atividades do Conselho. 

Parágrafo Único - Haverá, anualmente, durante o mês de março, a 
Assembleia Extraordinária para análise e emissão de parecer conclusivo sobre 
a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
apresentada pela Entidade Executora.

Art. 25 - O CAE, no âmbito de suas competências, a comunidade 
escolar e a sociedade civil deverão formalizar denúncias de qualquer 
irregularidade identificada na Alimentação Escolar sempre que o interesse social 
o exigir. Será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, cuja convocação 
explicitará os motivos.

 
§1º A convocação da Assembleia Geral Extraordinária será feita pelo 

Presidente, mediante requerimento neste sentido.

§2º Decorridas 48 horas da entrega do requerimento solicitando a 
convocação da Assembleia Geral Extraordinária, caso o (a) Presidente não a 
tenha convocado, tal iniciativa será tomada pelos próprios requerentes.

TÍTULO IV
A Presidência e a Vice-Presidência do CAE

Art. 26 - Compete ao Presidente:

I - representar o Conselho ativa e passiva em juízo ou fora dele;

II - convocar as Assembleias Gerais para resoluções dos Conselheiros:

III - coordenar os trabalhos;

IV - convocar e presidir as reuniões do CAE;

V - tomar as providências necessárias às substituições de Conselheiros 
nas suas ausências ou impedimentos, em virtude de dispensa;

VI - enviar o parecer conclusivo elaborado pelo CAE, aprovando 
ou reprovando a execução do Programa de Alimentação Escolar no Sistema de 
Gestão de Conselhos - SIGECON Online do FNDE.

Art. 27 - Compete ao Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente em caso de ausência ou impedimento deste 
ou vacância do cargo, cabendo-lhe as mesmas atribuições do titular;

II - estimular e coordenar grupos de trabalho de assuntos referentes 
à sua atividade;

III - exercer as atribuições e missões que lhe forem delegadas.

Art. 28 - Compete ao/a Secretário (a):

I - supervisionar as rotinas administrativas da Secretaria;

II - guardar os livros sociais e neles lavrar os termos de posse dos 
membros do Conselho;

III - assinar a correspondência de rotina e cuidar do expediente do 
CAE;

IV - secretariar as reuniões do CAE e lavrar as respectivas atas.

V - exercer as demais atribuições inerentes ao seu cargo;

Parágrafo Único - Em caso de ausência ou impedimento do titular, 
para executar as tarefas que lhe forem delegadas pelo Presidente, caberá a um 
dos Conselheiros a ser indicado (a) pelos demais membros.

TÍTULO V
Das Eleições e Vacância

Art. 29 - A eleição do Conselho deverá ocorrer em Assembleia Geral 
Ordinária sempre de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos. Os membros do CAE 
cumprirão mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma recondução, e serão 
empossados pelo Prefeito Municipal.

Art. 30 - As eleições do CAE serão realizadas em local previamente 
estabelecido ou fazendo uso de redes sociais com ampla divulgação.

Art. 31 - Em caso de vacância no Conselho, caberá ao Presidente 
aprovar o substituto proposto pela Assembleia no dia da eleição do segmento.

Art. 32 - A eleição do CAE será direta, através de voto aberto, devendo 
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os candidatos aos postos ser apresentados em chapas nas quais sejam indicados 
nomes para todos os cargos.

§1º - Caso não haja inscrições de chapas a eleição dos membros deverá 
ocorrer na Assembleia Geral Ordinária convocada para esse fim.

§2º - Não havendo nomes de Conselheiros suficientes para todos os 
postos proceder-se-á uma segunda Convocação em data pré-fixada, com intervalo 
mínimo de 15 (quinze) dias.

Art. 33 - As funções dos Conselheiros serão consideradas, no âmbito 
Municipal, de relevante interesse público, tendo seu exercício prioridade 
sobre quaisquer outras funções, sempre que o convocado for servidor público 
municipal.

Miranorte-TO, 05 de agosto de 2021.

Nilton Junio da Silva
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar

Decreto Nº 241/2021 Ata Nº 25

ERRATA – CORREÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLICAÇÃO EM 23 DE JUNHO DE 2.021 - Nº 720/2021

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2021– SEMUS
  
“DECLARA DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO DE 

EMPRESSA PARA SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERSE DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
modificações posteriores.

CONSIDERANDO os documentos regulamente ajuntados ao 
processo de contratação 1634/2021; 

CONSIDERANDO ainda o que se apresenta o “Parecer Jurídico e 
Controladoria Municipal” deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVES 
DO N.º 016/2021 com fundamento no art. 24, § II da Lei nº 8.666/1993, para  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E VEICULAÇÃO 
DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 
PORTAL DE NOTÍCIAS (INTERNET) E EM JORNAL IMPRESSO À NÍVEL 
DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM ASSINATURAS DE 20 EXEMPLARES, 
no valor global de R$ 6.405,00 (Seis Mil, Quatrocentos e Cinco Reais), a favor 
da empresa OCCUR COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 11.884.842/0001-70, com sede 
em Miracema do Tocantins -TO, cuja despesa correrá por conta da dotação 
orçamentária: 04.26.10.122.2601.2.075 – Ficha 311 - Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.

LEIA-SE LÊ:

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2021– SEMUS
  
“DECLARA DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E VEICULAÇÃO 
DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Município de 
Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
modificações posteriores.

CONSIDERANDO os documentos regulamente ajuntados ao 
processo de contratação 1634/2021; 

CONSIDERANDO ainda o que se apresenta o “Parecer Jurídico e 
Controladoria Municipal” deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVES 

DO N.º 014/2021 com fundamento no art. 24, § II da Lei nº 8.666/1993, para  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E VEICULAÇÃO 
DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 
PORTAL DE NOTÍCIAS (INTERNET) E EM JORNAL IMPRESSO À NÍVEL 
DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM ASSINATURAS DE 20 EXEMPLARES, 
no valor global de R$ 6.405,00 (Seis Mil, Quatrocentos e Cinco Reais), a favor 
da empresa OCCUR COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 11.884.842/0001-70, com sede 
em Miracema do Tocantins -TO, cuja despesa correrá por conta da dotação 
orçamentária: 04.26.10.122.2601.2.075 – Ficha 311 - Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.

RENATO DONIZETI FICHER 
Gestor Municipal de Saúde

Secretaria 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 outro lado o Senhor JOSIVAN RODRIGUES 
DOS SANTOS, solteiro, brasileiro, inscrito no CPF: 010.547.471-13 e RG n° 
756.959 2ª via, órgão expedidor SSP-TO – 13.07.2012 e Registrado no Conselho 
de Enfermagem sob n.532.806/TO, PIS/PASEP 190.41661.47-9, situado no 
endereço Rua Aracaju Q12 L02 – Morada Nova – Miranorte -TO, 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 
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 02 de Agosto de 2.021, de forma amigável por via do Contrato 
n° 003/2021, por acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto que se refere à rescisão da 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, JUNTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANORTE, EM SISTEMA DE ESCALA DE 
PLANTÕES MENSAIS.

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, 02 de Agosto de 2.021.
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CONTRATANTE

RENATO DONIZETI FICHER
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.414.643/0001-23

CONTRATADA

JOSIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 010.547.471-13 
CREDENCIADA

             Testemunhas:

___________________________________ 
Nome: Elyneisser Pereira de Araújo
CPF:623.355.881.68

                     Testemunhas:

____________________________
______ 
Nome: Enivaldo Ribeiro de Almeida
CPF: 332.663.011-53

TERMO CIRCUNSTACIADO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020

A Secretaria Municipal de Saúde torna publico ao interessado 
abaixo qualificado, sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE 
MEDICINA (CLINICA GERAL), JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
MIRANORTE, EM SISTEMA DE PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANORTE—TO, DENTRO DA VALIDADE 
DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020, divulgado pelo 
Município de Miranorte/Secretaria Municipal de Saúde, com validade até 
31.12.2020, tendo HABILITAÇÃO avaliada e CLASSIFICADA com êxito, 
conforme documentações apresentadas dentro do exigível para o exercício das 
funções laborais credenciada. 

Nome/Empresa: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS 

CPF/CNPJ: 37.831.126/0001-18

Endereço: ARNE 12 AL 02 LOTE 04 SL 208 EDIF BUSINESS 
CENTER – PALMAS –TO 

ÁREA CREDENCIADA: SERVIÇOS MÉDICOS EM CLINICA 
GERAL EM SISTEMA DE PLANTOES DE 12/24 HORAS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MIRANORTE.

DOS PROFISSIONAIS: À CRITÉRIO DA CREDENCIADA, 
DEVENDO OS MESMOS ESTAREM REGULAMENTADOS NO CNES 
DA COOPERATIVA PARA OS SERVIÇOS DO SUS E EM DIAS COM O 
CONSELHO DE SUA CATEGORIA PROFISSIONAL.

Miranorte-TO, 03 de Agosto de 2.021. 

Renato Donizeti Ficher
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

CREDENCIANTE

COOPUNIDAS – COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS

WELLINGTON MACEDO RODRIGUES  FIGUEIREDO
CNPJ: 37.831.126/0001-18 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ERRATA

Na Publicação do Diário Oficial do Município, Edição 739 do dia 29 
de julho de 2021, pag. 01.

QUE “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO 
SERVIDOR DIONYS PEREIRA DA SILVA OCUPANTE DE CARGO 
EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE-TO”.

ONDE SE LÊ: 29 DE AGOSTO DE 2021.

LEIA-SE: 29 DE JULHO DE 2021.

Ver. JURACI FREIRE BANDEIRA
PRESIDENTE
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