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DECRETO N.º 62/2020  

Dispõe sobre a flexibilização das 

medidas adotadas em combate à 

pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) e da outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO TOCANTINS – TO, Estado do 

Tocantins, RENNAN NUNES CERQUEIRA, no uso 

das atribuições legais que lhe conferem a Lei 

Orgânica deste Município e demais disposições 

legais pertinentes; 

CONSIDERANDO, o excelente trabalho da 

equipe municipal de saúde em relação ao 

monitoramento dos casos suspeitos e as medidas 

adotadas no isolamento de eventuais casos 

positivos. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica permitida a colocação de 

mesas e cadeiras nos estabelecimentos comerciais, 

incluindo bares, restaurantes, lanchonetes e 

similares, desde que obedecido o seguinte: 

I – Espaçamento mínimo de 1,5 (um e meio) 

metros entre as mesas; 

II – intensificar ações de limpeza; 

III – disponibilizar álcool 70 graus INPM 

líquido ou gel aos seus funcionários e clientes, bem 

como utilização de máscara; 

IV – divulgar informações acerca da COVID-

19 e das medidas de prevenção; 

§1º - O não atendimento a qualquer dessas 

medidas sujeitará na interdição do estabelecimento 

e, na revogação do presente Decreto. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-

SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS- TO, aos 11 

(onze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte 

(11.11.2020). 

 

RENNAN NUNES CERQUEIRA 

Prefeito Municipal 

 

LEI N.º 531/2020  

Institui o Dia do Servidor Saudável e 

concede folga anual para realização de 

exames aos servidores públicos deste 

Município e dá outras providências. 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO TOCANTINS, RENNAN NUNES 

CERQUEIRA, no uso de suas atribuições legais e 

com base na Lei Orgânica deste Município, FAZ 

SABER, que a Câmara Municipal EDITOU E 

APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º - Institui o dia 25 de maio “Dia do 

Servidor Saudável”, como data comemorativa do 

controle e prevenção da saúde do servidor público 

municipal. 

Art. 2º - Será concedido ao servidor público 

deste Município, o direito a 01(uma) folga anual 

para realização de exames de controle e prevenção, 

como controle de câncer de mama, colo de útero, 

próstata, sangue, dentre outros. 

Parágrafo único - O servidor beneficiário 

deverá comunicar à sua respectiva chefia imediata, 

antes da realização dos exames/consultas, bem 

como apresentar, ao retornar ao serviço, o 

comprovante de realização da consulta, resultado 

de exame ou atestado médico no prazo de 30 

(trinta) dias. 

Art. 3º - O Dia do “Servidor Saudável”, ora 

instituído passará a constar no Calendário Oficial 

dos eventos da Secretaria Municipal de Saúde em 

conjunto com as demais Secretarias Municipais 

deste Município. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS- TO, aos 11 

(onze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte 

(11.11.2020). 

 

RENNAN NUNES CERQUEIRA 

Prefeito Municipal 

 


