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DECRETO N.º 67/2021                                                      

 

Porto Alegre do Tocantins, 29 de abril de 2021.  

 

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, que até o momento, 

conforme consulta ao site http://coronavirus.to.gov.br/, o 

Município de Porto Alegre do Tocantins está entre os 

municípios com menor registro de letalidade. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica flexibilizado as atividades 

esportivas, desde que obedecido o seguinte: 

I – Proibido a participação de pessoas 

residentes em municípios vizinhos; 

II – Permitido apenas para os participantes 

das atividades, ficando proibido a permanecia de pessoas 

que não irão praticar o esporte e de público;  

III – Higienização com álcool em gel e, se 

possível à utilização de máscara.  

Art. 2º - Fica flexibilizado o funcionamento 

das feiras no âmbito do Município de Porto Alegre do 

Tocantins - TO, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: 

I – As bancas devem ter o espaçamento de 

2 metros e os clientes devem ficar a 1 metro de distância 

dos feirantes e dos alimentos; 

II – Deve ser feita a limpeza e higienização 

frequente das superfícies dos veículos de transportes, 

locais de acondicionamentos dos produtos, bem como os 

equipamentos e utensílios utilizados par manuseio deles; 

III – Os feirantes devem embalar 

devidamente os alimentos a serem comercializados; 

IV – Os clientes e os feirantes devem 

obrigatoriamente utilizar luvas e máscaras no ambiente da 

feira; 

V – É terminantemente proibida a 

degustação ou consumo dos produtos no local da feira, 

bem como o consumo de bebidas alcoólicas; 

Art. 3º - O não atendimento a qualquer 

dessas medidas sujeitará na interdição da atividade 

esportiva e do funcionamento da feira, ocasionando ainda 

a revogação do presente Decreto. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 

29 (vinte e nove) dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

um (29.04.2021). 

 

 

RENNAN NUNES CERQUEIRA 

Prefeito do Município de Porto Alegre do Tocantins - 

TO 

 

 


