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LEI MUNICIPAL Nº 1.118, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica conferido ao Senhor EDUARDO

GOMES, digníssimo Senador da Republica o Titulo de

Cidadão Honorifico de Tocantinópolis.

Art. 2º. O Titulo de que se trata do artigo anterior

será entregue em Sessão Solene da Câmara a ser

oportunamente marcada.

Art.3º. Está Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 1.119, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica conferido ao Senhor MAURO

CARLESSE, digníssimo Governador do Estado do

Tocantins o Titulo de Cidadão Honorifico de Tocantinópolis.

Art. 2º. O Titulo de que se trata do artigo anterior

será entregue em Sessão Solene da Câmara a ser

oportunamente marcada.

Art.3º. Está Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 1.120, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;

“Concede Titulo de Cidadão

Tocantinópolino a personalidade que

especifica e dá outras providências”.

“Concede Titulo de Cidadão

Tocantinópolino a personalidade que

especifica e dá outras providências”.

“Concede Titulo de Cidadão

Tocantinópolino a personalidade que

especifica e dá outras providências”.



LEI MUNICIPAL N° 1.119, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica conferido ao Senhor MAURO

CARLESSE, digníssimo Governador do Estado do

Tocantins o Titulo de Cidadão Honorifico de Tocantinópolis.

Art. 2º. O Titulo de que se trata do artigo anterior

será entregue em Sessão Solene da Câmara a ser

oportunamente marcada.

Art.3º. Está Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de 2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 1.120, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;
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Art. 1º. Fica conferido ao Senhor TOINHO

ANDRADE, digníssimo Deputado Estadual do Estado do

Tocantins o Titulo de Cidadão Honorifico de

Tocantinópolis.

Art. 2º. O Titulo de que se trata do artigo

anterior será entregue em Sessão Solene da Câmara a

ser oportunamente marcada.

Art. 3º. Está Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 1.121, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º. Os valores das viagens concedidos aos

servidores municipais da Secretaria da Saúde de

Tocantinópolis são os constantes do anexo único desta

lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de

publicação, revogando-se a disposições em contrario.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

ANEXO I

Médico R$ 200,00(duzentos reais)

Enfermeiros R$ 50,00(cinquenta reais)

Téc. De enfermagem R$ 40,00(quarenta reais)

Motorista R$ 40,00(quarenta reais )

DECRETO Nº 081, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo 64, inciso V da Lei

Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o agravamento da crise

sanitária decorrente da pandemia da Covid-1 9 e a

decretação do estado de calamidade ainda vigente;

CONSIDERANDO a inexistência de doses

suficientes de vacinas para imunizar a total idade da

população;

CONSIDERANDO o aparecimento de novas

cepas do novo coronavírus, com maior propagação, que

acarreta maior número de casos, internações, e, por

consequência, maior número de mortes;

CONSIDERANDO a insuficiência de leitos

hospitalares e de UTI-COVID-1 9 nos hospitais de

referência para o município;

CONSIDERANDO que compete à Administração

Pública, no exercício de poder de polícia, a conformação

do direito de particulares com a supremacia do interesse

público,

D E C R E T A

Art. 1º  São de observância obrigatória em

“Dispõe sobre os valores das viagens

aos servidores municipais da

Secretária Municipal de Saúde do

Poder Executivo Municipal”.

“Dispõe sobre o funcionamento de

atividades esportivas, educacionais

econômicas e afins, no período que

especifica, sem prejuízo das medidas

ficando adotadas por este município para

o enfrentamento da pandemia do Covid

19, e dá outras providências”.



ANEXO I

Médico R$ 200,00(duzentos reais)

Enfermeiros R$ 50,00(cinquenta reais)

Téc. De enfermagem R$ 40,00(quarenta reais)

Motorista R$ 40,00(quarenta reais )

DECRETO Nº 081, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo 64, inciso V da Lei

Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o agravamento da crise

sanitária decorrente da pandemia da Covid-1 9 e a

decretação do estado de calamidade ainda vigente;

CONSIDERANDO a inexistência de doses

suficientes de vacinas para imunizar a total idade da

população;

CONSIDERANDO o aparecimento de novas

cepas do novo coronavírus, com maior propagação, que

acarreta maior número de casos, internações, e, por

consequência, maior número de mortes;

CONSIDERANDO a insuficiência de leitos

hospitalares e de UTI-COVID-1 9 nos hospitais de

referência para o município;

CONSIDERANDO que compete à Administração

Pública, no exercício de poder de polícia, a conformação

do direito de particulares com a supremacia do interesse

público,

D E C R E T A

Art. 1º  São de observância obrigatória em
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todas as atividades, sejam elas públicas ou privadas, as

seguintes diretrizes:

§1º Em todos os locais públicos e privados,

mesmo que em razão de simples circulação de pessoas,

é obrigatório o uso de máscaras de proteção,

descartáveis, caseiras ou reuti l izáveis, observadas

quanto à confecção destas, as normas do Ministério da

Saúde.

§2º Há de se empregar o distanciamento social,

em qualquer situação e lugar, na forma recomendada

pelos órgãos de afetos à gestão da saúde.

§3º As empresas e o Setor Público, como forma

de diminuir o risco de exposição do trabalhador/servidor

ao contágio pela Covid-1 9, deverão privi legiar: a

realização remota de reuniões; o trabalho remoto para

serviços administrativos e para aqueles empregados

integrantes dos grupos de risco; e, a alteração de

jornada ou adoção de escalas de revezamento de

empregados.

§4º No exercício de atividades descritas no

caput deste artigo, que o responsável pela atividade

deverá:

I Manter arejados os ambientes e intensificar a

higienização de superfícies e de áreas de uso comum;

II  Disponibi l izar, em local acessível e sinal izado, álcool

em gel e/ou água, sabão e equipamento sanitário para

que sejam lavadas as mãos, bem como adotar outras

medidas de assepsia eficazes contra a prol iferação do

Covid-1 9 e demais agentes contaminantes. No caso de

bares e restaurantes recomenda-se que haja um

recipiente de álcool 70% em cada mesa.

Art. 2º  Fica estabelecido, por período

indeterminado, sem prejuízo do disposto no art. 1 º deste

Decreto, atividades de aspecto coletivo como as

desenvolvidas por igrejas, padarias, academias,

lanchonetes, bares, conveniências, pizzarias,

restaurantes e comércio em geral, somente poderão

funcionar com horário restrito das 05h às 03h e com

lotação de até 40% da capacidade máxima de

ocupação, observando imprescindivelmente o

distanciamento mínimo de 1 ,5 m entre as pessoas.

§1º Fica vedada aos órgãos municipais a

emissão de ato administrativo autorizando eventos

festivos de qualquer natureza por prazo indeterminado.

§2º Nas atividades descritas no caput deste

artigo, e pelo período ali especificado, fica permitido,

apenas, o uso de som ambiente.

§3º Não obstante ao obrigatório uso de

máscaras, os sujeitos empresários afetos às atividades

descritas no caput e que ofertem alimentos por meio de

self-service, haverão de disponibi l izar álcool gel e luvas

ou sacos plásticos descartáveis aos consumidores para

que estes se sirvam.

Art. 3º  Ficam suspensas as aulas presenciais

em instituições públicas e particulares de ensino durante

a vigência do presente decreto.

Art. 4º  Ficam proibidos, em áreas públicas e

privadas, na zona urbana e rural, todos e quaisquer

eventos que possam ocasionar aglomerações, tais

como: shows, atividades culturais, festas,

confraternizações e correlatos.

Parágrafo único. É facultada a realização de

eventos esportivos amadores e oficiais, programados e

monitorados pelas respectivas federações, desde que

ocorram sem torcida presencial, e que todos os seus

participantes, atletas e membros das comissões,

observem os protocolos de segurança contra COVID-1 9.

Art. 5º  Nas igrejas e demais locais de culto,

além do critério de lotação descrito no artigo anterior

recomenda-se as celebrações e reuniões sejam

realizadas em locais abertos ou no formato on-l ine.

Art. 6º  Os supermercados, mercearias e

"conveniências" deverão ofertar ao público carrinhos e

cestas para compras devidamente higienizados.

Art. 7º - Conforme o Parágrafo Único do Artigo

1 3 do Decreto Estadual Nº 6.257, de 1 4 de maio de

2021 , a fim de intensificar a fiscal ização pela Vigi lância

Sanitária, “as ações de definidas por ato do Chefe de

Poder Executivo Municipal poderão contar com o apoio

da Polícia Mil itar do Estado do Tocantins-PMTO”, bem

como de outros órgãos afetos a fiscal ização.



§1º Fica vedada aos órgãos municipais a

emissão de ato administrativo autorizando eventos

festivos de qualquer natureza por prazo indeterminado.

§2º Nas atividades descritas no caput deste

artigo, e pelo período ali especificado, fica permitido,

apenas, o uso de som ambiente.

§3º Não obstante ao obrigatório uso de

máscaras, os sujeitos empresários afetos às atividades

descritas no caput e que ofertem alimentos por meio de

self-service, haverão de disponibi l izar álcool gel e luvas

ou sacos plásticos descartáveis aos consumidores para

que estes se sirvam.

Art. 3º  Ficam suspensas as aulas presenciais

em instituições públicas e particulares de ensino durante

a vigência do presente decreto.

Art. 4º  Ficam proibidos, em áreas públicas e

privadas, na zona urbana e rural, todos e quaisquer

eventos que possam ocasionar aglomerações, tais

como: shows, atividades culturais, festas,

confraternizações e correlatos.

Parágrafo único. É facultada a realização de

eventos esportivos amadores e oficiais, programados e

monitorados pelas respectivas federações, desde que

ocorram sem torcida presencial, e que todos os seus

participantes, atletas e membros das comissões,

observem os protocolos de segurança contra COVID-1 9.

Art. 5º  Nas igrejas e demais locais de culto,

além do critério de lotação descrito no artigo anterior

recomenda-se as celebrações e reuniões sejam

realizadas em locais abertos ou no formato on-l ine.

Art. 6º  Os supermercados, mercearias e

"conveniências" deverão ofertar ao público carrinhos e

cestas para compras devidamente higienizados.

Art. 7º - Conforme o Parágrafo Único do Artigo

1 3 do Decreto Estadual Nº 6.257, de 1 4 de maio de

2021 , a fim de intensificar a fiscal ização pela Vigi lância

Sanitária, “as ações de definidas por ato do Chefe de

Poder Executivo Municipal poderão contar com o apoio

da Polícia Mil itar do Estado do Tocantins-PMTO”, bem

como de outros órgãos afetos a fiscal ização.
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Art. 8º  A inobservância do disposto neste

Decreto sujeita o infrator às penalidades:

I  Previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de

1 977, no que couber;

II  Administrativas, cíveis e criminais, conforme o caso,

inclusive cassação de alvará na hipótese de

reincidência.

Parágrafo único. No caso dos crimes contra a

saúde pública e de desobediência previstos,

respectivamente, nos arts. 268 e 330 do Código Penal, o

infrator será conduzido pela autoridade municipal ou

estadual competente à autoridade policial para apuração

dos fatos.

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de

sua publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 09 de agosto de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal
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Secretário de Administração,

Finanças e Meio Ambiente
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