
    Diário Oficial         

DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 
Lei nº 392/2017. 

ANO IIII, Nº 273 
Porto Alegre do Tocantins – TO, Segunda-Feira, 30 de março de 2020 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Publicas Brasileira-ICP. 

Página: 1 

 

 

                                                                    Páginas: 
Atos do Poder Executivo---------------------------------1 
Atos do Poder Legislativo-------------------------------- 
Sec. de Administração Plan. e Gestão---------------- 
Sec. de Finanças e Orçamento-------------------------- 
Sec. de Educação e Cultura------------------------------ 
Sec. de Saúde------------------------------------------------- 
Sec. de Assistência Social------------------------------- 
Sec. de Juventude, Des. e Lazer----------------------- 
Sec. da Cidade e Des. Urbano--------------------------- 
Sec. de Meio Ambiente, Turismo e Des. 
Sustentável---------------------------------------------------- 
Sec. de Agricultura e Pecuária de Des. Rural----- 
Sec. de Infraestrutura e Saneamento----------------- 
Licitações e Contratos------------------------------------2 
Publicações Particulares--------------------------------- 

 

DECRETO N.º 16/2020 

Dispõe sobre a flexibilização das 

medidas adotadas sobre as atividades 

comerciais devido à pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), bem como a 

restrição a mobilidade de pessoas 

idosas e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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, bem como demais 

disposições legais pertinentes e, 

CONSIDERANDO, as orientações da 

União, por meio do seu representante. 

CONSIDERANDO, a ausência de casos 

confirmados do novo Coronavírus (COVID-19) no 

Município de Porto Alegre do Tocantins. 

CONSIDERANDO, o rápido aprimoramento 

da equipe municipal de saúde em relação ao 

monitoramento dos casos suspeitos e as medidas 

adotadas no isolamento de eventuais casos 

positivos. 

CONSIDERANDO, o clamor do setor 

empresarial e laboral pela flexibilização do 

funcionamento das atividades econômicas. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica flexibilizado o funcionamento 

dos seguintes estabelecimentos: 

I – Restaurantes, lanchonetes, foodtrucks, 

açaiterias, pizzarias, sanduicherias, distribuidoras, 

bares e similares – devendo manter espaçamento 

mínimo entre mesas de 2 (dois) metros e no 

máximo 4 (quatro) cadeiras por mesa, sendo 

terminantemente proibida o consumo nestes locais 

de bebida alcóolica; 

II – Padarias – sendo terminantemente 

proibido o consumo nestes locais de bebida 

alcóolica; 

III – Salões de beleza, barbearias e 

similares – devendo manter espaçamento mínimo 

de 2 (dois) metros entre cadeiras de atendimento e 

atender exclusivamente com hora marcada, sendo 

aceitável a permanência em espera de somente um 

cliente; 

IV – Estabelecimentos comerciais em geral. 

§1º - Os estabelecimentos referidos neste 

artigo deverão adotar as seguintes medidas: 

I – intensificar ações de limpeza; 
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II – disponibilizar álcool 70 graus INPM 

líquido ou gel aos seus funcionários e clientes; 

III – divulgar informações acerca da COVID-

19 e das medidas de prevenção; 

IV – manter espaçamento mínimo de 2 

(dois) metros entre mesas, estações de trabalho ou 

pontos de atendimento;  

V – adotar mecanismos para manter os 

ambientes arejados e saudáveis; 

VI – evitar superlotação, mantendo, no 

máximo, 1 (um) cliente a cada 10 (dez) metros 

quadrados de área de atendimento e/ou vendas; 

VII – providenciar distanciamento entre 

pessoas de, no mínimo, 2 (dois) metros em 

eventuais filas; 

VIII – manter na modalidade home office 

pessoas acima de 60 (sessenta) anos, gestantes e 

pessoas com doenças crônicas;  

§2º - O não atendimento a qualquer dessas 

medidas sujeitará o fechamento do estabelecimento 

até o fim da vigência deste Decreto. 

Art. 2º - Restringir a mobilidade dentro do 

Município de Porto Alegre do Tocantins às pessoas 

saudáveis e com idade igual ou inferior à 60 

(sessenta) anos. 

§1º - As pessoas com idade superior à 60 

(sessenta) anos e também as pessoas com baixa 

imunidade, grávidas ou portadores de doenças 

crônicas, deverão evitar a saída de suas 

residências, bem como o contato físico com todo e 

qualquer cidadão, principalmente crianças. 

§2º - Na falta de apoio familiar ou de 

terceiros de sua confiança, a pessoa idosa deverá 

procurar via telefone ou internet a Secretaria de 

Assistência Social. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor em 30 

de março de 2020 e terá vigência até 05 de abril de 

2020, podendo ser prorrogado por iguais períodos 

sucessivamente. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-

SE. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 30 

(trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte 

(30.03.2020). 

 

RENNAN NUNES CERQUEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Licitações e Contratos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Porto Alegre do Tocantins – 

TO por intermédio da pregoeira e equipe de apoio, 

conforme determina a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, 

comunica a quem interessar que fará realizar a 

seguinte licitação: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 
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CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, 

JUNTO COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE 

NA ÁREA DE CONTROLE E JURIDICIDADE DE 

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, 

conforme especificações técnicas constantes no 

Termo de Referência do Edital. 

Data e horário da Licitação: 10/04/2020 ÀS 

07:30HS 

Informações Gerais: Os editais e seus anexos 

encontram-se a disposição na Prefeitura Municipal, 

Sala de Licitações, Praça Gabriel Cardoso, Centro, 

nº 421, Porto Alegre do Tocantins, durante horário 

de expediente de 07h:00min as 13h:00min, contato: 

(63) 3524-1044/1080, e-mail: 

licitacao@portoalegre.to.gov.br 

Porto Alegre do Tocantins. 30 de março de 

2020. 

 

SUZIELEN FERREIRA DE ALMEIDA 

Pregoeira 

 


