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MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 182/2021 DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre as medidas para a manutenção das políticas 
públicas decorrentes da diminuição de casos de coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, 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 da República:

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o horário de expediente dos órgãos do Poder 
Executivo Municipal, os quais terão atendimento ao público das 08 às 12 horas e 
das 14 às 18 horas de segunda a quinta-feira e das 08 às 12 horas na sexta-feira. .

Art. 2º Os servidores públicos municipais deverão manter o 
cumprimento de todas as regras constantes dos protocolos sanitários e nas 
regulamentações expedidas pelo Governo do Estado do Tocantins e Prefeitura 
do Município de Tocantínia, em especial a manutenção do distanciamento social, 
uso de máscaras e álcool em gel.

Art. 3º Fica determinada a vacinação obrigatória de todos os 
servidores do Município, efetivos, contratados e comissionados, os quais 
deverão comprovar, até a data de 01 de setembro de 2021, mediante carteira de 
vacinação, estarem imunizados com as duas doses, sob pena de afastamento do 
serviço público municipal e da adoção de medidas disciplinares.

Parágrafo único: Os servidores que por qualquer motivo, ainda não 
realizaram a vacinação, deverão até do dia 01 de setembro de 2021, justificar o 
motivo da não realização da vacinação ao setor de recursos humanos, sob pena 
de afastamento do cargo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de Setembro de 2021.

Art. 5º Revogam-se as disposições legais em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, em 27 de Agosto 
de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 183/2021 DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre as medidas de retomada gradual das 
atividades educacionais no Município decorrentes da 
diminuição de casos de coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, 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 da República:

DECRETA:

Art. 1º Fica Autorizado a retomada gradual da oferta das Atividades 
Educacionais no formato Presencial/Híbrido na Rede Municipal de Ensino de 
Tocantínia, em conformidade com o Plano de Ação de Retomada das Atividades 
Escolares 2021.

Parágrafo único. Fica autorizado a retomada nos estabelecimentos de 
ensino públicos e privados no município de Tocantínia-TO.

 
Art. 2º Para retomada das atividades presenciais, os estabelecimentos 

de ensino deverão cumprir todas as regras constantes dos protocolos sanitários e 
nas regulamentações expedidas pelo Governo do Estado do Tocantins e Prefeitura 
do Município de Tocantínia descritas em seus respectivos planos de retomada.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, aplica-se:

I - às escolas públicas estaduais as regras constantes do Plano de 
Retomada das Atividades Escolares - Aulas Presenciais - Ensino Híbrido, 
publicado, em edição suplementar do Diário Oficial do Estado, bem assim da 
Portaria-SEDUC nº 185, de 29 de janeiro de 2021, publicada na edição 5.777 
do Diário Oficial do Estado;

§ 2º No caso de adesão à rotina educacional presencial/hibrida, nos 
termos do caput deste artigo, os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, 
de Educação Básica, devem facultar aos alunos a forma não presencial de ensino.

§ 3º No caso de adesão à rotina educacional presencial é de 
responsabilidade da U.E a assinatura do Termo de Autorização dos pais ou 
responsáveis;

Art. 3º  Todos os profissionais da área da educação deverão comprovar, 
até a data de 01 de setembro de 2021,  mediante carteira de vacinação, estarem 
imunizados com as duas doses, sob pena de afastamento do serviço público 
municipal e da adoção de medidas disciplinares.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Educação expedir normas 
complementares à execução deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de Setembro de 2021.

Art. 6º Revogam-se as disposições legais em contrário, em especial  
o Decreto 132/2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, em 27 de Agosto 
de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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