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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 153/2021

“Prorroga e Altera decreto n° 107, Determina Regras 
para Funcionamentos dos comércios de Pindorama do 
Tocantins e dispõe sobre medidas de enfrentamento da 
pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de 
importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro 
de 2020, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Decreto 6.072, de 21 de março de 2020, 
modificado pelo Decreto 6.156, de 18 de setembro de 2020 e decreto 6202/2020 
reconheceu a ocorrência de calamidade pública, até 31 de JULHO de 2021, em 
razão da emergência de saúde pública relacionada à pandemia decorrente da 
proliferação do Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria n° 356 de 11 de março de 2020 do 
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização 
do disposto na Lei Federal n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação da 
doença em razão dos elevados riscos à saúde pública; 

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos 
vivenciando, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido 
de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, 
sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação;

CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma 
importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas; 

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de 

maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações 
excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante 
direito, adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições 
a outros direitos se imponham; 

CONSIDERANDO a recomendação expedida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para enfretamento da pandemia do novo coronavírus, 
prevendo uma série de medidas já adotadas por inúmeros países no esforço 
mundial de combate ao surto da doença; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para 
promover o isolamento social da população durante o período excepcional de 
surto da doença, sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, 
que esse isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de 
controle do avanço do vírus;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o exercício da 
atividade comercial necessária e considerada essencial para a população;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica permitido o funcionamento dos seguintes 

estabelecimentos, no período de 14 dias, respeitando as seguintes observações:
§1º - Supermercados, mercados e estabelecimentos similares:
Fica autorizado o funcionamento das 07h às 20h, sendo permitida 

a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família. Deverão manter apenas 01 
(um) acesso de entrada e 01 (um) de saída, com controle rigoroso, permitindo 
o ingresso de uma pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados), considerando 
a área comum do estabelecimento e o número de funcionários e clientes por 
horário, limitando a quantidade de pessoas, dividindo por 4 a área do imóvel 
construído, conforme normas sanitárias de prevenção e combate à COVID-19; 

§2º - Farmácias: 
Fica autorizado o funcionamento com atendimento presencial das 07h 

às 20h, sendo permitida a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família. Deverão 
manter apenas um acesso de entrada e um de saída, com controle rigoroso, 
permitindo o ingresso de uma pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados), 
considerando a área comum do estabelecimento e o número de funcionários e 
clientes por horário, limitando a quantidade de pessoas, dividindo por 4 a área 
do imóvel construído, conforme normas sanitárias de prevenção e combate a 
COVID- 19; 

Fica permitida a compra e entrega por meio de delivery até às 24h. 

§3º - Feiras Livres:
As feiras livres funcionarão aos domingo, sendo proibido o consumo 

de bebidas alcoólicas no local, e respeitando o distanciamento social estabelecido 
em protocolo sanitário e a disponibilização de álcool 70% aos consumidores. 

§4º - Comércio em geral, com exceção daqueles expressamente 
previstos nos incisos   anteriores: 

Fica autorizado o funcionamento 07h às 20h, e respeitando o 
distanciamento social estabelecido em protocolo sanitário e a disponibilização 
de álcool 70% aos consumidores respeitadas as disposições de segurança 
estabelecidas.

§5º - Igrejas:
Fica autorizado o funcionamento quatro vezes por semana, para 

realização de cultos e missas, podendo ocorrer no período das 07h às 24h, 
respeitadas as disposições de segurança

 Fica permitido o atendimento individual de fiéis e devotos, por meio 
de agendamento, durante toda a semana, mantendo o uso de máscaras, álcool 
70%, distanciamento social, e a higienização do local entre os atendimentos; 

O funcionamento das igrejas deverá respeitar a seguinte regra: uma 
pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados), considerando a área comum do 
estabelecimento e o número de funcionários e fiéis/devotos/simpatizantes, 
limitando a quantidade de pessoas; 

 
§6º- Balneários, Clubes Recreativos e praias: 
AUTORIZADO o funcionamento dos restaurantes situados em 

balneários e clubes recreativos das 07h às 20h, respeitando o distanciamento 
social de uma pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados), considerando a área 
comum do estabelecimento e o número de funcionários e clientes por horário, 
limitando a quantidade de pessoas, dividindo por 4 a área do imóvel construído, 
conforme normas sanitárias de prevenção e combate a COVID-19, respeitando 
o máximo de quatro pessoas por mesa, e o distanciamento de 2 metros de uma 
mesa para outra;
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§7º- Barbearias e Salão de Beleza: 
Fica autorizado o funcionamento das 07h às 20h, respeitadas as 

disposições de segurança estabelecidas e respeitando o distanciamento social 
estabelecido em protocolo sanitário e a disponibilização de álcool 70% aos 
consumidores. 

§8º- Postos de combustível: 
Fica autorizado o funcionamento dos postos de combustíveis das 06h 

às 24h00, respeitando o distanciamento social. 
  
Distribuidoras de Bebidas e Bares

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das Distribuidoras de 
Bebidas e bares da seguinte forma: 

§ 1º - somente no horário entre as 07h as 20h;

§ 2º - Funcionamento das 07h às 20h, respeitando o máximo de quatro 
pessoas por   mesa, e o distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra; 

§ 3º - Para a modalidade delivery é permitido até as 24h para bebidas, 
alimentos.  Restaurantes, lanchonetes e outros serviços de alimentação 

Comércio e Atividades Autônomas

Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento do comércio e atividades 
autônomas no ramo de    serviços de alimentos (conveniências, lanchonetes, 
restaurantes, espetinhos, açaiterias, sorveterias, hamburguerias e outros), da 
seguinte forma: 

§ 1º - Das 07h às 20h, sendo permitido o máximo de quatro pessoas 
por mesa e   o   distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra respeitadas 
as disposições de segurança estabelecidas e respeitando o distanciamento social 
estabelecido em protocolo sanitário e a disponibilização de álcool 70% aos 
consumidores, e estritamente proibido a venda de bebidas Alcoólica, nesses 
estabelecimentos.

Esportes e Atividades físicas

Art. 4º - O funcionamento de esportes e atividades físicas dar-se-á 
da seguinte forma:

§1º Ficam autorizadas, a partir de 23/09/2021, as atividades físico-
desportivas - corridas, ciclismo, skate, Futebol dentre outros - nos espaços 
públicos ao ar livre, quadras e campo do Município, devendo ser obedecidas as 
seguintes determinações: Das 07h às 20h

 I. Todos os praticantes devem utilizar máscaras;
II. Os praticantes devem usar sempre um calçado indicado e adequado 

para cada modalidade desenvolvida e, após o uso, fazer a devida higienização;
III. É obrigatório o uso de toalha de utilização pessoal durante toda 

a prática de atividade física;
IV. É de responsabilidade de cada praticante levar seu recipiente com 

água, que não deve ser compartilhado;
V. O tempo de permanência de cada usuário no local deve ser de, 

no máximo, 60 minutos, permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da 
prática de atividade física, respeitado o limite de 50% da lotação;

VI. Praticantes pertencentes a grupos de risco, tais como pessoas 
com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas e/ou com qualquer sintoma 
de gripe e resfriado não podem frequentar as atividades durante o período da 
pandemia;

Art. 5º - Fica permitida a realização de capacitações aos servidores 
públicos, respeitando o protocolo sanitário.

Instituições Bancárias e Lotéricas

Art. 6º - As instituições bancárias e lotéricas, deverão reduzir em 
50% (cinquenta por cento) do atendimento presencial em agências, devendo ser 
realizada a otimização do atendimento por meios eletrônicos, afim de garantir 
que não ocorra aglomeração nas unidades. 

Parágrafo único - A instituição bancária que promover filas sem 
distanciamento mínimo de 2m por pessoa, e promover aglomerações permitindo o 
ingresso superior a uma pessoa a cada 4m.² (quatro metros quadrados), deverá ser 
autuada em evidente flagrante ao descumprimento das normas sanitárias em vigor.

Art. 07º - É proibida a realização de eventos festivos de qualquer 
natureza, em ambientes abertos ou fechados, públicos ou privados, que 
ocasionam aglomerações superiores a 6 (Seis) pessoas, que não convivam no 
mesmo domicílio. 

Art. 08º - A desobediência das disposições expostas nesse Decreto 
ensejará, além das penalidades estabelecidas no artigo 12, a aplicação das penas 
previstas no art. 268 do Código Penal Brasileiro: “Infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.” 

Parágrafo Único – Incorre nas mesmas penas, quem usar indevidamente 
no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o 
sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, além das 
penas dispostas no art. 229 do Código de Transito Brasileiro.

Art. 09. Este Decreto entra em vigor no dia 23 de Setembro de 2021, 
com o período de validade de 14 dias podendo ser Prorrogado ou revogado 
dependendo da situação da Pandemia no Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA DO 
TOCANTINS - Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de Setembro de 2021.

THIAGO TAPAJOS ALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente Decreto 
no placar desta Prefeitura Municipal.
Pindorama do Tocantins, 23 de Setembro de 2021.

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Contrato; 067/2021 firmado em 18/03/2020, entre A 
PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS DE PINDORAMA 
DO TOCANTINS, e a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
BENEFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.817.702/0001-50. b) Objeto: 
O contrato tem por objeto a execução REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA E EVENTUAL E 
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE 
COM GESTÃO DE FPOTA VIA CARTÃO MAGNÉTICO E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS (TROCA DE ÓLEO, FILTRO, MECÂNICA EM GERAL, 
ELÉTRICA E FUNILARIA, PINTURA EM GERAL, SISTEMA DE INJEÇÃO 
ELETRÔNICA, SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL)EM ATENDIMENTO 
A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) . c) 
Fundamento Legal:  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. d) Vigência: O 
contrato terá  a partir da publicação do extrato de adesão até 29 de Julho de 
2022 . e) Funcional Programática:  Origem: Prefeitura Municipal de Pindorama 
do Tocantins

DOTAÇÃO:   03.210001.04.122.0204-2004 3.3.90.39  MANUT.DAS 
ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE 10.122.1439.2.058  FONTE 0401  0040

MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
12.122.0616.2.018  FONTE 020

MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 
1 2 . 3 6 1 . 0 6 1 9 . 2 . 0 2 4   F O N T E  0 2 0 3                                                                                                                                                                              
MANUT.DAS ATIVID. SEC.DE ASSIST.SOCIAL 08.122.0832.2.050 FONTE 
010

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. DE CONIVENCIA E 
FORTALECIM. DE VINCULOS FONTE 010    0701f) Valor Total Geral: R$ 
924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais). 

g) Signatários: pela Contratante a Sr. Thiago Tapajós Alves Oliveira
 e pela contratada o Sr. Antonio Rodrigues de Faria.

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO

Espécie: TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 004/2021. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL 
EM SRP N.º 004/2021. 1.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA E EVENTUAL E 
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE 
CO GESTÃO DE FPOTA VIA CARTÃO MAGNÉTICO E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS (TROCA DE ÓLEO, FILTRO, MECÂNICA EM GERAL, 
ELÉTRICA E FUNILARIA, PINTURA EM GERAL, SISTEMA DE INJEÇÃO 
ELETRÔNICA, SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL)EM ATENDIMENTO 
A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA), 
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tendo como vencedora a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
BENEFICIOS LTDA. 2. VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), conforme tabela abaixo relacionada:

3. PARTES: Prefeitura  Municipal de Pindorama do Tocantins 
(órgão gerenciador); (órgão aderente) e a empresa VOLUS TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.817.702/0001-50, 
estabelecido à R. Rosulino Ferreira Guimarães; nº 839; Setor Central; CEP 
n° 75.901-260, Rio Verde - GO, neste ato representado por seu representante 
legal, o Sr. Antônio Rodrigues de Faria, portador da carteira de identidade n° 
1.588.820 SSP/GO e CPF nº 370.406.181-68. Contatos: Telefone: (63) 98454-
2428. E-mail: comercialpalmas@volus.com. 4. BASE LEGAL: O presente ato 
tem como amparo legal o decreto federal 7.892/13,; 5. FORO: Comarca de Ponte 
Alta do Tocantins - TO. 6. SIGNATÁRIOS: Prefeito Municipal de Pindorama 
do Tocantins – TO e Gestores dos Fundos Municipais (pelo órgão aderente) e 
Antônio Rodrigues de Faria, portador da carteira de identidade n° 1.588.820 
SSP/GO e CPF nº 370.406.181-68, representante legal da empresa VOLUS 
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.817.702/0001-50, estabelecido à R. Rosulino Ferreira Guimarães; nº 839; 
Setor Central; CEP n° 75.901-260, Pindorama do Tocantins,  Everton Meireles 
Coutinho, Presidente de Licitação, 23 de Setembro de 2021. 
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