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ATOS DO PODER EXECUTIVO

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DOAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ nº 02.070.712/0001-02, com sede no prédio 
da Prefeitura Municipal, no ato representada por seu Prefeito o Sr. MANOEL 
SILVINO GOMES NETO, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Tocantínia/
TO, portador do CPF nº 246.749.151-04 e RG nº 675 2ª via SSP/TO, residente 
e domiciliado na Av. Goiás, CEP: 77.640-000, Centro, Tocantínia/TO. DOA  a    
JOSÉ LUIZ DIAS APINAJE inscrito 019.328.941-52 um imóvel urbano, do 
Programa Minha Casa Minha Vida,  no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para 
efeitos fiscais, nos termos da Lei Municipal nº 577 de 30 de Dezembro de 2020. 

Efetivada a presente doação, acima descrita, o Município pelo presente 
instrumento, transmite ao outorgado(s) donatário (s), acima qualificado (s), o 
pleno domínio que mantêm sobre o imóvel, com todos os direitos a ele inerentes, 
devendo o outorgado efetuar a escrituração do imóvel perante o Cartório de 
Registro de Imóveis local.

Ressalva-se, ainda, a isenção de recolhimento do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doação com espeque na norma permissiva 
estampada no art. 55 do Código Tributário Estadual.

Em caso de desvio de finalidade do imóvel doado, o mesmo será 
revertido ao patrimônio público municipal.

E, por estarem de pleno acordo, o Município de Tocantínia e 
o(s) outorgado(s) donatário(s), assinam o presente título em 02 (duas) vias, 
acompanhados de 2 (duas) testemunhas para que surta os efeitos legais.

Tocantínia/TO, 30 de Dezembro de 2020.

___________________________             
Município de Tocantínia/TO  

____________________________
Outorgado Donatário

Testemunha: ______________________________________
       CPF:

Testemunha:_______________________________________
       CPF:

DECRETO Nº 124/2021

Tocantínia/TO, 05 de março de 2021.

Dispõe sobre adoção de novas medidas de enfrentamento 
da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) e 
suas variantes e da 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:

CONSIDERANDO a realidade da saúde vivenciada no cenário 
nacional, notadamente no que tange à proliferação do novo coronavírus - 
COVID-19, bem como da sua nova variante, e, em especial, quanto o aumento 
de casos na circunscrição do Município;

CONSIDERANDO aresponsabilidade municipal quanto à preservação 
sanitária da municipalidade e da necessidade de adotar novas medidas a fim de 
garantir a saúde pública;

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado o fechamento de todos os segmentos 
comerciais com atendimento ao público, das 19h às 5h do dia seguinte, no 
território do município de Tocantínia, de modo a diminuir a circulação de pessoas 
no referido intervalo de tempo, para o enfrentamento da pandemia decorrente 
do novo coronavírus (Covid-19).

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput, as atividades de serviços 
médicos e hospitalares, farmácias e laboratórios, serviços funerários, serviços 
de táxi e aplicativos, transporte de cargas (principalmente gêneros alimentícios), 
serviços de telecomunicação, serviços de delivery e postos de combustíveis, sem 
o funcionamento das lojas de conveniência.

§ 2º Ficam suspenso, ainda, o funcionamento de bares, restaurantes, 
distribuidoras de bebida, restando proibido, ainda, os serviços de delivery para 
bebidas alcoólicas

Art.2º– Fica proibida a realização de festas, mesmo que particulares, 
com aglomeração de pessoas, na circunscrição do Município;

Art.3º - Fica determinada a proibição, em qualquer período, o consumo 
de bebidas alcoólicas em áreas e logradouros públicos, bem como no interior e 
adjacências de distribuidoras, supermercados e lojas de conveniência.

Art. 4º- Ficam proibidas, enquanto durar este decreto, a realização de 
cultos eventos religiosos, a pratica de eventos esportivos de caráter público ou 
privado, utilização de parques infantis, bem como o funcionamento de academias.

Art. 5º- Os serviços notariais, bem como de salões de beleza, 

manicures e similares só poderão funcionar mediante agendamento, com 
atendimentos individualizados.

Art. 6º Fica suspensa o retorno de todas as aulas presenciais na rede 
Municipal de Educação.

Art. 7º- Fica suspenso o atendimento presencial em órgãos municipais, 
exceto para os serviços considerados essenciais

§ Único – Fica autorizado o remanejamento de servidores para a pasta 
da saúde em caráter temporário. 

Art. 8º- O uso de máscaras é obrigatório em logradouros públicos, 
bem como nos estabelecimentos comercias, devendo os proprietários exigirem a 
manutenção de uso das máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social, 
sob pena de responsabilização do estabelecimento.

Art. 9º As disposições prevista neste Decreto poderão ser suspensas, de 
acordo com o controle da crise, segundo os próximos boletins oficiais emitidos 
pelos Órgãos de Saúde do Município, do Estado, e Organização Mundial de 
Saúde (OMS);

 
Art. 10º-A não observância do presente Decreto ensejará a 

responsabilização penal do infrator nos termos do art. 268 do Código Penal e 
a cassação do alvará de funcionamento, e, por conseqüência, o fechamento do 
estabelecimento comercial.

Art. 11º- Este decreto terá vigência entre os dias 06 e 16 de março 
de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades sanitárias.

Art. 12º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, em 05 de março 
de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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