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ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 122/2021, DE 04 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO 
DE FESTAS NAS ILHAS E PRAIAS SITUADAS 
ÀS MARGENS DO RIO TOCANTINS E OUTRAS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO PARA FINS DE 
PREVENÇÃO À INFECÇÃO E PROPAGAÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID 19), NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE TUPIRAMA-TO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
Ormando Brito Alves, no uso das suas atribuições legais e constitucionais que 
lhe são conferidas por lei e demais prerrogativas existentes e:

CONSIDERANDOa alarmante e perigosa situação a níveis não 
somente federal, estaduais e municipais, mas sob caráter global, em se tratando 
da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus); 

          
CONSIDERANDO que apesar das novidades em termos de vacinação, 

permanece importante a manutenção das ações preventivas visando reduzir o 
risco de contágio e transmissão viral, incidindo objetivamente sobre a curva 
temporal e o pico de casos da contaminação, bem como em razão do colapso 
na saúde estadual;

CONSIDERANDO o precípuo zelo do Poder Executivo municipal 
para com a saúde da comunidade como um todo e sua preponderante preocupação 
relacionada ao quadro instalado em âmbito nacional; 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Contingência para a 
COVID-19 do Município de Tupirama - TO, documento com bases teóricas e 
científicas, com referências aos decretos, portarias, medidas provisórias e notas 
emitidas tanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da 
Saúde (MS), como pela Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (SES-TO), 
com diretrizes que norteiam a prevenção da transmissão do Coronavírus no 
Município de Tupirama - TO; 

CONSIDERANDO que está sendo realizado, ininterruptamente, o 
combate ao COVID-19 (novo Coronavírus) em todo o território do Município de 
Tupirama -TO – inclusive zonas rurais sob suas competências e responsabilidades, 
mediante ações preventivas e orientações específicas direcionadas à comunidade 
como um todo – indistintamente – acerca dos gravíssimos riscos que tal vírus 
traz à saúde populacional; 

CONSIDERANDO que, em se tratando das ações de prevenção 
voltadas para este perfil de enfermidade, há a enfática recomendação de 
ISOLAMENTO SOCIAL, visto que, as recomendações oriundas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), constante de severa citação acerca da gravidade da 
doença, bem como em razão das novas variantes, as quais possuem alto poder 
de transmissão e contaminação;

CONSIDERANDO o propósito maior da edição deste Decreto, 
que não somente de especificar determinadas providências fundamentais ao 
contexto vigente, mas principalmente de levar ao público em geral o crucial 
conhecimento de medidas excepcionais e restritivas de enfrentamento ao 
COVID-19 (novo Coronavírus) – seguindo estritamente as recomendações 
emanadas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e do 
Ministério Público visto a preponderante demanda por literal equilíbrio entre a 
continuidade e o incremento das essenciais atividades sanitárias e as não menos 
imperiosas atividades econômicas em âmbito geral no Município de Tupirama/
TO, buscando-se evitar colapsos desastrosos nos mais diversos segmentos de 
nossa sociedade.

DECRETA:

Art. 1º - Fica expressamente proibido a realização de festas, 
aglomerações e reuniões nas ilhas e praias situadas às margens do Rio Tocantins 
no âmbito do Município de Tupirama - TO, enquanto durar a pandemia causada 
pelo novo Coronavírus, como forma de prevenir aglomeração de pessoas.

§ 1º. Ressalvadas as reuniões entre pessoas que residem na mesma 
residência e seus familiares, desde que atendam as medidas sanitárias.

§ 2º.  O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará 
ao infrator:

I – multa pecuniária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);
II – multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mediante reincidência;
III – responsabilização criminal por crime contra a ordem e a saúde 

pública.

Art. 2º. Determina-se, assim, o imediato fechamento dos Portos da 
Balsa e da Voadeira, acessos principais concernentes às praias do Rio Tocantins.

 § 1º. São garantidos, contudo, os fluxos concernentes àqueles 
pequenos produtores que transportam suas mercadorias pelos referidos rios, única 
e exclusivamente no propósito de suas comercializações, desde que comprovadas 
tais condições.

§ 2º. Igualmente, são garantidos os fluxos daqueles integrantes da 
Colônia de Pescadores, associações e/ou cooperativas pesqueiras, mediante 
apresentação de comprobatório quanto ao efetivo vínculo, única e exclusivamente 
no propósito das atividades pesqueiras pertinentes.

Art. 3º. É obrigação e responsabilidade de todo comerciante, 
empresário, empreendedor, indistintamente:

§1º – evitar aglomerações, limitando, para tanto, o número de pessoas 
dentro do estabelecimento sob competência e responsabilidade em condução;

§ 2º – sob rígida e assídua limitação de público, mediante atendimentos 
individualizados, evitando-se o máximo possível a permanência de cliente no 
interior do estabelecimento, impreterivelmente, a obediência dos 2,00 mts. (dois 
metros) de distanciamento de uma pessoa para outra;

§ 3º – seja disponibilizado local adequado e devidamente eficiente 
para a assiduidade em lavagens de mãos com água e sabão;

§ 4º – disponibilizar ininterruptamente recipiente com álcool na 
concentração de 70% (setenta por cento); 

§ 5º– manter disponíveis toalhas de papel descartável, bem como 
recipientes para descartes posteriores (lixeiras e correlatos) dos mesmos, dotados 
de tampas acionadas por pedais; 

§ 6º – atuar na rígida ampliação em frequências de limpezas e 
higienizações de pisos, corrimões, maçanetas e/ou demais superfícies constantes 
do estabelecimento. 

Art. 4º Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, panificadoras, 
sorveterias, açaiterias, bares, distribuidoras de bebidas e conveniências 
funcionarão com público limitado ao número de mesas disponíveis no 
estabelecimento, rigidamente respeitada à distância mínima de 2,00 mts. (dois 
metros) de uma mesa para outra, com no máximo 04 (quatro) cadeiras dispostas 
em cada mesa – bem como, impreterivelmente, afixando placa informativa 
externa explícita ao público, explanando acerca do número máximo de pessoas 
permitidas dentro e fora do estabelecimento.

§1º Cultos, missas e louvores deverão ser realizados com apenas 
30% (trinta por cento) de pessoas da capacidade de acordo ao tamanho do 
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templo religioso e, se necessário, que seja realizado dois cultos ou missas em 
horários distintos;

§2º Supermercados, açougues, mercearias, farmácias e distribuidores 
de gás de cozinha, funcionarão através do severo controle de porta, respeitando 
o distanciamento mínimo de 2,00 mts. (dois metros) de um cliente para outro, 
incluindo quando das filas em caixas; 

Art. 5º.O descumprimento dos dispostos nos artigos 3º e 4º deste 
Decreto acarretará ao infrator:

I – advertência, através de notificação formal para devida 
regularização, mediante prazo proposto conforme gravidade e risco resultante 
da transgressão praticada;

II – interdição parcial ou total do estabelecimento, até que da 
comprovada regularização do fato transgressor, sob prazo proposto conforme 
gravidade e risco resultante da transgressão; 

III – suspensão de venda e/ou de comercialização de produto, até que 
da comprovada regularização do fato transgressor, sob prazo proposto conforme 
gravidade e risco resultante da transgressão;

IV – suspensão da validade do alvará municipal de funcionamento 
e consequente proibição em abertura de portas do estabelecimento mediante 
reincidência em transgressão praticada, até que de comprovada regularização 
definitiva do fato transgressor;

V – multa pecuniária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);
VI – multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mediante reincidência;
VII – responsabilização criminal por crime contra a ordem e a saúde 

pública.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2021 
(dois mil e vinte e um). 

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021

“TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 
001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM OS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
TUPIRAMA - TO.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA, CNPJ n° 
01.613.619/0001-34, com endereço na Rua Abraão Aguiar, S/N, Tupirama, 
legalmente representado pelo prefeito municipal Sr. ORMANDO BRITO 
ALVES, inscrito no CPF n° 389.494.741-15, RG n° 1.666.303 SSP/TO, residente 
e domiciliado no Município de Tupirama - TO, e do outro lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE TUPIRAMA-TO, inscrito no CNPJ nº 04.280.685/0001-28, 
com sede na Rua Alencar Leão, s/n, Centro, Município de Tupirama - TO, 
neste ato representado por seu presidente o Sr. MAURICIO ALVES COELHO, 
brasileiro, casado, agente público, legalmente inscrito no RG nº 343.275 SSP/
TO e CPF nº 028.912.491-35, residente e domiciliado neste Município, firmam 
este instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por finalidade a cooperação técnica na cessão 
de servidores Municipais dos partícipes, com vistas a execução de tarefas 
de natureza técnica e/ou administrativa no âmbito de suas competências e 
atribuições, podendo haver quando necessário e conveniente, cessão mútua de 
servidores de acordo com os interesses e conveniências  de cada parte obedecida 
a legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO

Para a consecução de planos, projetos e programas de cooperação 
técnica, que envolverem a prestação de serviços de assessoramento e consultoria, 
poderão ter os custos de sua implantação ressarcidos pelos órgãos ou pela 
entidade assistida ou tomadora, devendo ser firmados contratos ou outros 
instrumentos específicos que o valham, nos quais ficarão definidas as condições 

de execução e operacionalização de cada atividade ou projeto a ser desenvolvido 
e implementado, bem assim a atribuição de cada parte.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações dos participes:
I - empenhar-se pela melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados à população, tornando-os cada vez mais eficientes, eficazes e ágeis;
II - racionalizar e reduzir os custos operacionais dos mencionados 

serviços, evitando a duplicação de esforços, entretanto, buscando a uniformização 
dos métodos, sistemas e políticas públicas e a otimização dos bens de serviços 
disponíveis em proveito da população;

CLÁUSULA QUARTA – DA CESSÃO

As partes poderão ceder uma à outra, servidores dos quadros de 
pessoal, quantos sejam necessários à normalização ou eficientização da execução 
dos serviços e atividades de natureza pública da competência da entidade 
solicitante.

I - A cessão de pessoal se procederá com ônus para o cedente ou o 
cessionário.

II - O servidor cedido submeter-se-á a avaliação periódica de 
desempenho funcional pelo órgão em que desempenhe suas funções, atendidos 
os critérios delineados na legislação do cedente.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência a contar de 
01  de junho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, em 
comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tupirama publicará o extrato deste Termo 
de Cooperação Técnica, no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO

O Presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido, a 
qualquer tempo, por conveniência das partes, mediante comunicação prévia por 
escrito, com antecedência mínima de cinco dias.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Pedro Afonso para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste Termo de Cooperação Técnica, renunciando-se qualquer 
outro.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e para um só feito, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem. 

Tupirama – TO, 01 de junho de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURICIO ALVES COELHO
VEREADOR PRESIDENTE

Testemunhas:

_____________________________
Nome
CPF n°

_____________________________
Nome
CPF n°
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TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº. 002/2021

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA 
CESSIONÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE TUPIRAMA.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUPIRAMA, Estado do TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 
interno, doravante denominada CEDENTE, inscrito no CNPJ nº. CNPJ 
01.613.619/0001-34, situado na Rua Abraão Aguiar, s/nº, Centro, Tupirama, 
representado pelo seu Prefeito, ORMANDO BRITO ALVES, e de outro lado, a 
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPIRAMA, aqui denominado CESSIONÁRIO, 
inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ 04.280.685/0001-28, situado na Avenida Antônio 
Primo Lacerda, s/nº, Centro, Tupirama, representado pelo Vereador Presidente, Sr. 
MAURICIO ALVES COELHO, firmam o presente TERMO visando a CESSÃO 
de servidor municipal para prestar serviço junto ao Órgão Cessionário, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Termo tem por objeto  a cessão da servidora  
LORENA LOPES NOLETO, portadora do CPF nº 102.286.251-06 e RG nº 
1.655.731 SSP/TO, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente 
ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tupirama, Estado do Tocantins, 
para prestar serviços junto ao Órgão Cessionário, a partir de 02 de junho de 2021, 
com ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1- O presente Instrumento está amparado pelo disposto no Art. 29 
da Lei Municipal nº 36/1997 e Termo de Cooperação Técnica nº 001/2021, que 
trata da cessão de servidores pelo ente municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO  PRAZO

3.1 – O presente Instrumento terá vigência de 05 (cinco) meses e 
cinco dias, tendo início em 02/06/2021 e término em 14/11/2021, podendo ser 
prorrogado, mediante temo aditivo, por acordo das partes.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
– A CESSIONÁRIA encaminhará quaisquer eventos relativos à vida 

funcional do servidor;

- A CESSIONÁRIA informará, mensalmente, ao CEDENTE, a 
frequência do servidor.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido a qualquer tempo por 
conveniência das partes ou mediante solicitação, desde que a outra seja notificada 
por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1 – A eficácia deste Instrumento e seus aditivos ficará condicionada 
à publicação do respectivo extrato deste Termo no Diário Oficial do Município, 
ou por publicação Termo de Cessão, o que será providenciado pela CEDENTE.

CLÁSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 – Os casos omissos e as dúvidas que sobrevierem no cumprimento 
do presente Termo serão resolvidos em comum acordo entre as partes, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Instrumento Contratual.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente 
Instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produzam todos os efeitos de fato e de direito.

  
Tupirama - TO, 02 de junho de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURICIO ALVES COELHO
VEREADOR PRESIDENTE

Testemunhas:

_____________________________
Nome
CPF n°

_____________________________
Nome
CPF n°
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