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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº128/2021          

Tocantínia - TO, 17 de março de 2021.
                  

“Decreta Luto Oficial e dá outras Providências.”

O Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, o senhor Manoel Silvino 
Gomes Neto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
do Município.

Considerando que na manhã desta quarta feira 17 de março de 2021, 
ocorreu o falecimento do Ex. Vereador e Ex. Secretário de Saúde deste município, 
o estimado senhor ADELINO FERREIRA NUNES;

Considerando os preciosos serviços prestados a comunidade 
Tocantiniense no decorrer de sua vida, como cidadão exemplar de ilibado espírito 
público e valioso pai de família;

Considerando que é dever do Poder Público Tocantiniense render 
justas homenagens àqueles que com o seu exemplo e sua dedicação, contribuíram 
para o bem-estar do município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado luto oficial por três dias em todo o território 
municipal pelo falecimento do senhor Adelino Ferreira Nunes.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, aos 17 dias do mês de março de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 129 DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre enrijecimento das medidas para o 
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 coronavírus - COVID-19, 
bem como da sua nova variante, e, em especial, quanto o aumento de casos na 
circunscrição do Município;

CONSIDERANDO que praticar atividade física é essencial para a 
saúde física e mental, especialmente por fortalecer o sistema imunológico, onde 
este atua na defesa do organismo contra ataque de invasores externos (bactérias, 
fungos, protozoários ou vírus);

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

CONSIDERANDO que mesmo com a edição do Decreto nº 125/2021, 
que proíbe o funcionamento de bares e similares, proíbe ainda a realização de 
qualquer tipo de festa, realização de campeonatos (Decreto 083/2020), qualquer 
evento que possa contribuir para aglomeração de pessoas. Ainda assim, existem 
casos de descumprimento das referidas determinações.

DECRETA:

Art. 1º - Nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 083, de 14 de 
maio de 2020, ratifica-se a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, 
uso de álcool em gel, mantendo-se também o distanciamento social em toda a 
circunscrição do Município. 

Art. 2º - 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 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 suspensos, ainda, o funcionamento de bares e 
similares,lanchonetes, restaurantes e distribuidoras de bebida; 

Art.3º– Fica proibida a realização de festas, mesmo que particulares, 
com aglomeração de pessoas, na circunscrição do Município;

Art.4º - 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.

Parágrafo Único – A venda de bebida alcoólica poderá ser feita 
apenas via delivery. 

Art. 5º- Ficam proibidas, enquanto durar este decreto, a prática de 
eventos esportivos de caráter público ou privado, jogos de bilhar, baralho dominó 
e assemelhados, bem como utilização de parques infantis, dentre outros espaços 
públicos, a fim de evitar aglomerações, ressalvadas o uso da academia da saúde, 
que deverá observar os ditames do art. 6º;

Art. 6º- Fica autorizado o funcionamento de academias, as quais 
deverão estabelecer a capacidade reduzida de atletas em 50% a fim de evitar 
aglomerações, devendo os profissionais e os atletas, observarem o distanciamento 
social, usarem máscaras e EPI’s, bem como promoverem a higienização dos 
equipamentos a cada uso e disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70%. 

Art.7º- A realização de missas, cultos e eventos religiosos, deverá 
ser reduzida a capacidade de fies em 50% para garantir o distanciamento de 2,0 
metros e alternância de bancos/cadeiras preconizado, manter o ambiente arejado 
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e ventilado, todas as pessoas presentes no ambiente devem utilizar máscara, bem 
como disponibilização de álcool 70%.

Art. 8º- Os serviços notariais, bem como de salões de beleza, 
manicures e similares só poderão funcionar mediante agendamento, com 
atendimentos individualizados.

Art. 9º- Fica suspenso o atendimento presencial em órgãos municipais, 
exceto para os serviços considerados essenciais.

§1º - A jornada diária de trabalho nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder executivo será de 06h (seis) 
horas corridas, compreendidas no período de 08 às 14h, com escalonamento a 
ser determinado pelo chefe de cada setor, para evitar aglomerações; 

§2º - Fica autorizado o remanejamento de servidores para a pasta da 
saúde em caráter temporário, em casos de emergência. 

Art. 10º - Ficam advertidos os moradores, empresários, funcionários 
públicos e demais cidadãos que poderão responder por CRIME CONTRA A 
SAÚDE PÚBLICA, uma vez que o fato do agente propagar germes patogênicos 
que possam causar epidemia ou agir com conduta que impeça o poder público 
de adotar medidas efetivas de contenção e mitigação da doença contagiosa, no 
caso, o alastramento do coronavírus, são condutas puníveis com penas dispostas 
nas leis penais brasileiras;

Art. 11º - 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. 12º - 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. 13º - A fiscalização destes atos será feita pela vigilância sanitária 
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Comitê de Enfrentamento 
ao COVID-19.

§1º - A vigilância sanitária compete: Fiscalizar o cumprimento do 
presente Decreto, promover as devidas autuações em caso de descumprimento 
informar ao Chefe do Executivo Municipal das formas de descumprimento do 
mesmo, para as medidas legais cabíveis.

Art. 14º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia/TO, em 17 de março de 2021.           

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO N° 005 /2021

“Declara Luto Oficial de 3 (três) dias na Câmara 
Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, e dá outras 
providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e o Regimento Interno, 

CONSIDERANDO o falecimento do Ex-vereador, senhor ADELINO 
FERREIRA NUNES; 

CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade 
de Tocantínia no decorrer de sua vida como cidadão e agente político;

DECRETA: 

Artigo 1º - Declara Luto Oficial de 3 (três) dias na Câmara Municipal 
de Tocantínia, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador, o 
senhor ADELINO FERREIRA NUNES. 

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOCANTÍNIA/TO, em 17 de março de 2021. 

AFONSO TAVARES DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE

DECRETO Nº 130, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre a exoneração de servidor comissionado e 
dá outras providências. ”

O PREFEITO DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal,

  
RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. MARCOS AURÉLIO SUWATE XERENTE, 
inscrito no CPF sob nº 032.611.971-02, do cargo em comissão de Secretário 
Educacional Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto tem seus efeitos retroagidos ao dia 01 de março 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, em 17 de março de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
        Prefeito Municipal

DECRETO Nº 131, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor comissionado e dá 
outras providências.”

O PREFEITO DE TOCANTINIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal,

  
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. MARCOS AURÉLIO SUWATE XERENTE, 
inscrito no CPF sob nº 032.611.971-02, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Pedagógico de Apoio Educacional Indígena, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto tem seus efeitos retroagidos ao dia 02 de março 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, em 17 de março de 2021.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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