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DECRETO 022, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Altera e acrescenta dispositivos ao 
Decreto nº  019/2021,  que  prorroga 
o  estado  de  calamidade  pública  e  
situação  de  emergência  e  impõe 
medidas restritivas e determina ações 
preventivas de caráter excepcional e 
temporário, voltadas à contenção da 
curva de disseminação da Covid-19 e  
dá  outras  providências.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do horário 
de funcionamento de algumas atividades econômicas no âmbito deste 
Município, com vistas ao efetivo combate do novo coronavirus e propiciar 
o combate à expansão da pandemia;

CONSIDERANDO o aumento significativo de pessoas 
acometidas pelo SARS-COV-2 e o índice da taxa de ocupação de leitos 
clínicos e de UTIs no nosso município;

CONSIDERANDO que a prática de atos preventivos recomenda 
constante acompanhamento do quadro evolutivo da pandemia, com 
imediata adoção de providências necessárias que propiciem o combate 
de sua expansão. 

DECRETA:
   
Art.1º Fica alterado o caput do Art. 4º do Decreto nº 019/2021, de 

15 de março de 2021 e acrescido o § 3º, o qual estabelecia o horário de 
funcionamento dos bares, restaurantes, cinemas, academias, food trucks, 
trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicherias, adegas, conveniências e 
similares das 7:00 às 23:00 horas, com tolerância máxima até às 00 
horas. Passando a dispor com a seguinte redação:
 

“Art. 4º Os bares, restaurantes, cinemas, food trucks, 
trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicherias, adegas, 
conveniências e similares, obedecidas as medidas de 
segurança e restrições estabelecidas neste Decreto, 
somente poderão funcionar das 7:00 às 21:00 horas, 
com tolerância máxima até as 22:00 horas.

ATOS DO EXECUTIVO
§ 1º.  Ficam limitados aos estabelecimentos referenciados 
acima a capacidade máxima de atendimentos de 50% 
(cinquenta por cento) da sua capacidade total, com a 
obrigatoriedade de fixação de placa informativa.
§ 2º. Em relação aos bares e restaurantes a capacidade 
máxima permitida ao redor de cada mesa será de 4 
(quatro) pessoas.
§ 3º. Academias terão horário de funcionamento de 
06:00 às 21:00 horas com tolerância máxima até as 
22:00 horas, e deverão obrigatoriamente controlar o 
acesso de pessoas com aferidores de temperatura.”

Art. 2º Mantém o Art. 3º do Decreto  nº  019/2021,  de  15  de  
março  de  2021 que adverte sobre a concentração, permanência e/
ou reunião de pessoas na Via lago, Parque Cimba, Complexo Beira 
Lago, praças, academias ao ar livre e similares, sob pena de dispersão 
imediata de eventuais aglomerações, pelos órgãos fiscalizadores E 
ACRESCE O § 4º, ficando o seguinte: 

“Art. 3º É vedado à concentração, permanência e/
ou reunião de pessoas na Via Lago, Parque Cimba, 
Complexo Beira Lago, praças, academias ao ar livre e 
similares, sob pena de dispersão imediata de eventuais 
aglomerações, pelos órgãos fiscalizadores. 

§ 1º. Para garantir a executividade do disposto acima, 
ficam autorizadas as autoridades competentes, à 
realização de isolamento desses espaços com barreiras 
físicas, tais como cones, cavaletes e similares, se 
necessário.
§ 2º. Ficam proibidas as atividades físicas que para sua 
executividade carecem de contato físico, tais como: 
futebol em todas as suas modalidades, jiu-jitsu, judô, 
boxe, karatê, muay thai, basquete, volei e similares.
§ 3º. Já as atividades físicas com treinos e jogos 
individualizados, e ou coletivos que não dependam de 
contato físico poderão ocorrer, desde que respeitados o 
limite máximo de 4 (quatro) participantes, distanciamento 
de 2 (dois) metros, bem como o uso obrigatório de 
máscara.
§4º. É proibido a parada e estacionamento de veículos 
na Via Lago das 06 às 08 horas e das 17 às 22 horas, 
podendo as autoridades de trânsito multar infratores e 
até guinchar veículos em desacordo com as normas 
aqui estipuladas, o disposto neste artigo não se aplica a 
área de comércios formais, bem como a trabalhadores 
de obras do local e ou moradores.”
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Art.3º Altera o caput do Art. 12 do Decreto 019/2021 mantendo 
seus parágrafos inalterados, que estabelece a proibição da circulação 
de pessoas nas Ruas das 00h30min  às 05h00min; que passa a ter a 
seguinte redação:

“Art. 12. Fica proibida a circulação de pessoas nas Ruas 
das 23:00 horas às 05:00 horas e o cidadão que for 
nesta condição flagrado deverá justificar e comprovar o 
motivo. 

(...)”

Art. 4º Para evitar a aglomeração, propiciar a testagem e aferição 
de temperatura, bem como a pulverização sanitária dos veículos, ficam 
desde logo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, conjuntamente 
com as Secretarias de Saúde e Infraestrutura, autorizadas a adotar 
barreiras sanitárias nas estradas onde há policiamento ostensivo, seja 
no Posto Jacuba (entrada e saída da cidade) e Barra da Grota que dão 
acesso ao município.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
 

Araguaína, Estado de Tocantins, em 29 de março de 2021.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

DECRETO 023, DE 29 DE MARÇO DE 2021.
 

Estabelece ponto facultativo nas 
repartições públicas municipais na data 
que menciona.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em 
lei, e em cumprimento da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO o período tradicional cristão da Semana 
Santa do mês de abril;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas 
da Administração Pública Municipal o expediente do dia;

I – 02 de abril de 2021, Sexta-Feira da Paixão de Cristo.

Parágrafo único. O disposto no “caput” não se aplica às unidades 
e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam 
ser paralisados ou interrompidos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Araguaina, Estado do Tocantins, em 29 de março de 2021.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 598, DE 29 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, 
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei 
Complementar 077/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor EDSON FEITOSA CRUZ DE 
FIGUEIRÊDO, inscrito no CPF 755.157.922-20, para exercer o cargo 
em comissão de ASSESSOR ESPECIAL V, com lotação no Gabinete 
do Prefeito, atribuindo-lhe os vencimentos correspondentes ao símbolo 
AE-V.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína 

PORTARIA 599, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, 
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei 
Complementar 077/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR;

I - JOSÉ RIBAMAR SOUSA JÚNIOR, inscrito no CPF 
277.267.868-76, do cargo em comissão de COORDENADOR de 
Desenvolvimento e Inovação, lotado na Secretaria Municipal da 
Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação.

II - WELYZANGELA LEMES PINHEIRO, inscrita no CPF 
031.114.441-12, do cargo em comissão de Assessora Técnica V, lotada 
na Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 600, DE 29 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, 
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei 
Complementar 077/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor JOSÉ RIBAMAR SOUSA JÚNIOR, 
inscrito no CPF 277.267.868-75, para exercer o cargo em comissão 
de ASSESSOR TÉCNICO III, com lotação na Secretaria Municipal da 
Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, atribuindo-lhe os vencimentos 
correspondentes ao símbolo AT-III.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína 

PORTARIA 601, DE 29 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, 
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município 
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei 
Complementar 077/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora efetiva WELYZANGELA LEMES 
PINHEIRO, inscrita no CPF 031.114.441-12, para exercer o cargo em 
comissão de ASSESSORA TÉCNICA III, com lotação na Secretaria 
Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, atribuindo-lhe 
vencimentos correspondentes ao Símbolo AT-III.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína 

PORTARIA 602, DE 29 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a convocação e a nomeação da candidata 
SARA GOMES DA SILVA NUNES, inscrição nº 1186845, aprovada em 
109º lugar, para o cargo público de PROFESSORA – ZONA URBANA 
– 20H, conforme Portaria nº 569, de 05 de março de 2021, publicada 


