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DIÁRIO OFICIAL          ANO IV–CARRASCO BONITO, SEXTA-FEIRA  26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 021/2021, de 12 
de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do 

município de Carrasco Bonito/TO, de medidas de prevenção ao 
contágio pela COVID – 19 (Novo Coronavírus), com distanciamento 
social controlado para fins de enfrentamento no âmbito municipal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de atuação integrada e 

coordenada com os órgãos municipais de saúde, vigilância sanitária e 

epidemiológica e ainda com os órgãos estaduais para monitoramento, 
prevenção, fiscalização, no âmbito do enfrentamento do COVID-19; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de reafirmar as regras de 
distanciamento social, de forma responsável, no Município de 
Carrasco Bonito/TO, permitindo a continuidade da retomada da 
economia de forma gradual e observando o impacto no sistema de 

saúde pública municipal e estadual; 
 

CONSIDERANDO que ainda persiste a necessidade de se 

adotar medidas de enfrentamento à situação de emergência em 
decorrência da pandemia do coronavírus; 
 

CONSIDERANDO que vem crescendo diariamente o 
número de casos confirmados de COVID -19 no território do município 
de Carrasco Bonito/TO e da quantidade de aglomeração de pessoas 

na prática de atividade esportiva no município; 
 

DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica revogado o Art. 3° do Decreto Municipal n° 

021/2021, de 12 de Fevereiro de 2021, como forma de implementar 

medidas restritivas complementares de caráter excepcional e 
temporário, voltadas à contenção da disseminação da COVID-19 no 
âmbito municipal. 

 
Art. 2° - Como medida de prevenção e enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da doença infecciosa viral 

respiratória COVID-19, fica determinada a suspensão da prática de 
atividades esportivas em todo território do Município de Carrasco 
Bonito/TO, até o dia 31 de Março de 2021. 

 
Parágrafo único - O prazo de suspensão do caput deste 

artigo poderá ser prorrogado, a depender do quadro de evolução 

epidemiológica causada pelo novo Coronavírus no Município. 
 

Art. 3° - Fica adotada a JORNADA DE MEIO PERÍODO 4h 

(quatro horas diárias) ininterrupta de trabalho, ou seja: (das 8h ao 
12h), até o dia 31 de março de 2021, para todos os servidores da 

administração pública do Município de Carrasco Bonito, Estado do 

Tocantins, com exceção aos servidores lotados em órgãos de 
natureza essencial, bem como os servidores lotados na Secretaria de 
Saúde que trabalham sob o sistema de plantão, como estratégia de 

reforçar o isolamento social visando combater o avanço da COVID-19 
em âmbito municipal. 
 

Art. 4° - Fica reforçada a obrigatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção facial, em todos os espaços públicos, em 
transportes privado de passageiros, e estabelecimentos comerciais, 

em todo o território municipal, ainda que produzida de forma artesanal 
ou caseira.  
 

Art. 5º - Recomenda-se que os estabelecimentos públicos e 
privados que estejam em funcionamento em todo o território municipal 
não permitam o acesso e a permanência no interior das suas 

dependências de pessoas que não estejam usando máscaras de 
proteção facial, que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira. 
 

Art. 6° - Todo cidadão Carrasquense e ainda os de 
municípios circunvizinhos que estejam e/ou transitam por Carrasco 
Bonito tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições e condições 

das presentes medidas, conscientizando-se da higienização 
necessária, do distanciamento social, além de outras medidas que são 
fundamentais para a contenção/erradicação do COVID-19, no âmbito 

do Município de Carrasco Bonito/TO.   
 

§1° - Fica proibida a circulação e aglomerações 
desnecessárias, especialmente às pessoas pertencentes aos grupos 

de riscos. 
 

Art. 7º - É de responsabilidade da Vigilância Sanitária 

Municipal e as Forças de Segurança fiscalizar os locais com vista a 
garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas, bem como o 
cumprimento do presente Decreto. 

 
§1° - Fica determinado aos órgãos referidos neste artigo que 

reforcem a orientação e a fiscalização em relação às seguintes 

proibições: 
 

I - Proibição de realização de eventos sociais e de reuniões 
de qualquer natureza, de caráter público ou privado, com mais de 50 

(cinquenta) pessoas; 
 

II - Os shows, festas de qualquer natureza em locais 

públicos ou privados que impliquem na aglomeração de pessoas; 
 

III - Todos os eventos públicos e particulares oficiais; 

 
IV - aglomeração de pessoas; 

 

V - circulação em grande número de pessoas em locais 
públicos; 
 

VI - consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos; 
 
VII – Atividades esportivas em campos, quadras e em locais 

públicos ou particulares. 
 

Art. 8° - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer 

momento, em função do cenário epidemiológico do Município. 
 

Art. 9° - Ficam mantida as demais determinações vigentes 

no Decreto Municipal n° 021/2021, de 12 de fevereiro de 2021. 
 

Art. 10° - Revogadas as disposições em contrário, este 

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE 

 
               GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 26 dias do 

mês de Fevereiro do ano de 2021. 
 
 

GILVAN BANDEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 
PORTARIA Nº 070/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAURA DA 
SILVA SANTOS MENEZES, OCUPANTE DO 

CARGO DE SECRETÁRIA ESCOLAR”. 
 
 

O Prefeito Municipal de Carrasco Bonito, Estado do 
Tocantins GILVAN BANDEIRA DA SILVA, usando de suas 
atribuições legais que confere o Art. 62, inciso VI, da Lei Orgânica do 

Município e especialmente nos termos do Art. 37 inciso V da 
Constituição Federal e ainda a Lei Complementar n° 360/2020. 

 

R E S O LV E: 
 
Art. 1° - Conceder férias regulamentares a servidora pública 

municipal MAURA DA SILVA SANTOS MENEZES, matrícula 00049, 
ocupante do cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR, do quadro de 
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, conforme Lei Complementar n° 360/2020, de 30 de Dezembro 
de 2020. 
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 Art. 2° - As férias referem-se ao período aquisitivo de 01 de 
Julho de 2020 a 01 de Julho de 2021. 

 
Parágrafo único. O período de concessão de gozo das 

férias será de 01 de Fevereiro de 2021 a 01 de Março de 2021. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 
2021. 

 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 26 dias do mês de Fevereiro do ano 
de 2021. 
 

 
GILVAN BANDEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

ATOS DO DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO/TO, CNPJ nº 25.064.023/0001-90. CONTRATADA: 
EURIVAL DA MOTA MARINHO 30363012320 (MARINHO 

PRODUÇÕES), inscrita no CNPJ nº 33.372.164/0001-07, sediada à 
Rua Projetada, nº 20, Casa 20, Bairro Nova Imperatriz/MA, CEP: 
65.907-250. Objeto: Contratação de empresa visando a prestação de 

serviços de cobertura fotográfica e filmagem para os eventos festivos 
promovidos pela Prefeitura e Fundos Municipais. Valor R$ 16.825,00 
(Dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais). Vigência: 31/12/2021. 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 14/2021-FMS – Oriundo Dispensa de Licitação nº 
07/2021, Proc. nº 11/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARRASCO BONITO/TO, CNPJ nº 25.064.023/0001-90. 

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA 
LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, ora representada por RUDIMAR 
BARBOSA DOS REIS, CPF: 574.460.249-68 e RG 4.086.763-5, 

sediada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – 10º andar, 
Campo Comprido, Curitiba - PR, 81200-526. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta 

de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração 
Pública. Data da Assinatura:  24 de Fevereiro de 2021. Valor total R$ 
3.995,00 (Três mil novecentos e noventa e cinco reais). Vigência: 24 

de Fevereiro de 2021 de 2021. 
 
Carrasco Bonito/TO, 26 de fevereiro de 2021. 

 
 

Gilvan Bandeira da Silva 

Prefeito Municipal 
 

ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº 13/2021-FMS – Oriundo Dispensa de Licitação nº 
08/2021, Proc. nº 12/2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CARRASCO BONITO/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
11.740.122/0001-30. CONTRATADA: NOVA ODONTOLAB PROD. E 
EQUIP. ODONTOLOGICO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF nº 07.404.743/0001-76, com sede estabelecida 
na Rua Pernambuco, nº 110-A, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500, 
Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. OBJETO: Contratação de 

empresa para prestação de serviços especializados de manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos das Unidades 

Básica de Saúde. Data da Assinatura:  24 de Fevereiro de 2021. Valor 
total R$ 16.973,00 (Dezesseis mil novecentos e setenta e três reais). 

Vigência: 24 de Dezembro de 2021. 
 
Carrasco Bonito/TO, 26 de Fevereiro de 2021 

 
 

Inácio Alves da Conceição 

Sec. Mun. de Saúde 
 
 


