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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 084/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
 O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 04 (duas) diárias de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor Jefferson Lima de Castro, Brigadista, lotado junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com 
a finalidade de se deslocar para combater as queimadas na zona rural Miranorte, 
entre os municípios de Miranorte e Barrolândia-TO, no dia 16-08-2021; Combate 
as queimadas fazenda Abacaba, no dia 18-08-2021; combate as queimadas no 
setor sul de Miranorte-TO, no dia 20-08-2021; combate as queimadas no centro 
de Miranorte e setor sul, no dia 21-08-2021. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 085/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 04 (duas) diárias de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor Guilherme Lopes Ferreira, Brigadista, lotado junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com 
a finalidade de se deslocar para combater as queimadas na zona rural Miranorte, 
entre os municípios de Miranorte e Barrolândia-TO, no dia 16-08-2021; Combate 
as queimadas fazenda Abacaba, no dia 18-08-2021; combate as queimadas no 
setor sul de Miranorte-TO, no dia 20-08-2021; combate as queimadas no centro 
de Miranorte e setor sul, no dia 21-08-2021. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 086/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 04 (duas) diárias de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor Gilberto Soares Lima, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas na zona rural Miranorte, entre os 
municípios de Miranorte e Barrolândia-TO, no dia 16-08-2021; Combate as 
queimadas fazenda Abacaba, no dia 18-08-2021; combate as queimadas no setor 
sul de Miranorte-TO, no dia 20-08-2021; combate as queimadas no centro de 
Miranorte e setor sul, no dia 21-08-2021. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº087/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 04 (duas) diárias de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor Guilherme da Silva Bandeira, Brigadista, lotado junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com 
a finalidade de se deslocar para combater as queimadas na zona rural Miranorte, 
entre os municípios de Miranorte e Barrolândia-TO, no dia 16-08-2021; Combate 
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as queimadas fazenda Abacaba, no dia 18-08-2021; combate as queimadas no 
setor sul de Miranorte-TO, no dia 20-08-2021; combate as queimadas no centro 
de Miranorte e setor sul, no dia 21-08-2021. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº088/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 04 (duas) diárias de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 200,00(duzentos 
reais), para o servidor Edivaldo Fidelis Pereira, Brigadista, lotado junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com 
a finalidade de se deslocar para combater as queimadas na zona rural Miranorte, 
entre os municípios de Miranorte e Barrolândia-TO, no dia 16-08-2021; Combate 
as queimadas fazenda Abacaba, no dia 18-08-2021; combate as queimadas no 
setor sul de Miranorte-TO, no dia 20-08-2021; combate as queimadas no centro 
de Miranorte e setor sul, no dia 21-08-2021. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 089/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no valor 

de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
para o servidor Pedro Nogueira de Sousa, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no centro de Miranorte – Setor 
Aeroporto, no dia 21-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 090/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), para o servidor Jodair Alves da Mota, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no Setor Sul, no dia 13-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 091/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no 

valor de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), para o servidor Gilberto Soares Lima, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no Setor Sul, no dia 13-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 092/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no valor 

de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
para o servidor Guilherme da Silva Bandeira, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no Setor Sul, no dia 13-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 093/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no valor 

de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
para o servidor Guilherme Lopes Ferreira, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no Setor Sul, no dia 13-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 094/2021
Miranorte-TO,25 de agosto de 2021

 
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 
de 15 de julho de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder 01 (uma) diária de campo dentro do Estado no valor 

de R$50,00 (reais) cada, totalizando a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
para o servidor Pedro Nogueira de Sousa, Brigadista, lotado junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade 
de se deslocar para combater as queimadas no Setor Sul, no dia 13-08-2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 25 dias do 
mês de agosto de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 016/2021
Miranorte-TO, 25 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a Constituição e Nomeação da Comissão de 
Verificação de Estado de Conservação de Veículos oficiais e 
terceirizados a serviço do Transporte Escolar do Município 
de Miranorte-TO e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANORTE, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e Decreto Nº 006/2021;

RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR a Comissão de Verificação de Estado de 

Conservação de Veículos oficiais e terceirizados a serviço do Transporte Escolar 
do Município de Miranorte-TO. 

 
Art. 2º NOMEAR como membros da Comissão de Verificação de 

Estado de Conservação de Veículos oficiais e terceirizados a serviço do Transporte 
Escolar do Município de Miranorte-TO, os seguintes servidores:

- Coordenador de Transporte Escolar:
Deuziran Soares Carvalho

Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Paulo Sérgio da Silva Filho

- Representante do Departamento de Compras FME:
 Raquel Rodrigues Domingues Sousa

- Representante do Conselho Municipal de Educação:
Carla Adriana Barros Mendes Nolêto 

- Representante do Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB:

Nanajhara Damasceno Arbués
 
Art. 3º A Comissão nomeada deverá proceder vistoria inicial para fins 

de contratação e vistorias bimestrais nos veículos de transporte escolar da frota 
do município e também dos veículos terceirizados, a fim de verificar se estão 
em perfeito estado de funcionamento e trafegabilidade.

Art. 4º Compete à Comissão realizar a vistoria nos veículos escolares 
nos seguintes itens:

§ 1º Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão 
ou entidade executivos de trânsito do Estado e/ou do Município, exigindo-se, 
para tanto:

I - registro como veículos de passageiros;
II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios 

e de segurança;
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso 
de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem 
ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade 
e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas 
na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;
VII - apresentar boas condições mecânicas de uso;
VIII - realizar e verificar regulagem dos veículos;
IX - atender a reclamações e realizar a devida averiguação;
X - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo 

CONTRAN.
§ 2º A autorização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser 

afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação 
permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à 
capacidade estabelecida pelo fabricante.

§ 3º O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve 
satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
IV - ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN.

Art. 5º Após a realização das vistorias, estando o veículo indicado em 
desacordo com as exigências desta portaria, a comissão concederá ao licitante 
prazo suplementar de 48 (quarenta e oito) horas para correção da irregularidade.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria Nº 001/2021 de 
17 de janeiro de 2019.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Miranorte-TO, 
aos 25 dias do mês de agosto de 2021.

Célia Marques da Silva
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 006/2021 de 01 de janeiro de 2021
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