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ATOS DO PODER EXECUTIVO
 

 
DECRETO Nº 069/2020, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
 

“DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DE 
CRITÉRIOS PARA A RETOMADA DE 
ATIVIDADE ESPORTIVA NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO/TO E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 
O Prefeito do Município de Carrasco Bonito, Estado do 

Tocantins, Senhor CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
pelo Art. 62, inciso VI da Lei Orgânica do Município,
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março de 
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 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 (COVID
19); 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 

6.070/2020 de 18 de março de 2020 “Declara Situação de 
Emergência no Tocantins em razão da pandemia da CO
(novo Coronavírus) e adota outras providências”, publicado no DOE 
nº. 5.566 de 18 de março de 2020; 
 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual 
nº.6.071, de 18 de março de 2020, publicado no DOE de 18 de 
março de 2020, “Determina ação preventiva para o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus)”; 
 

CONSIDERANDO o “DECRETO MUNICIPAL Nº 
017/2020” – de 17 (dezessete) de março do corrente ano (2020 
dois mil e vinte) -, que, dentre outras determinações, Declara 
Situação de Emergência em Saúde Pública “a adoção de medidas 
complementares necessárias a seu cumprimento”;
 

CONSIDERANDO a importância e a necessidade da 
retomada gradativa das atividades sociais e econômicas, respeitada 
a situação epidemiológica local, associado ao cum
exigências para prevenção e mitigação da disseminação da COVID
19; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica autorizado á prática de futebol
esportiva de uso compartilhado (estádios, quadras de esportes e 
parquinhos). 
 

Parágrafo Único: A retomada dos jogos de futebol 
recreativo durante o período que durar a pandemia será 
exclusivamente para atletas com idade igual ou superior a 16 anos.
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PODER EXECUTIVO 

DECRETO Nº 069/2020, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020. 

“DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DE 
CRITÉRIOS PARA A RETOMADA DE 
ATIVIDADE ESPORTIVA NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO/TO E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Prefeito do Município de Carrasco Bonito, Estado do 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 
Art. 62, inciso VI da Lei Orgânica do Município, 

a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

19); 

a Portaria nº 356 de 11 de março de 
0, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 

ESPIN), pelo Ministério da Saúde, em 
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-

o disposto no Decreto Estadual nº. 
6.070/2020 de 18 de março de 2020 “Declara Situação de 
Emergência no Tocantins em razão da pandemia da COVID-19 
(novo Coronavírus) e adota outras providências”, publicado no DOE 

as disposições do Decreto Estadual 
nº.6.071, de 18 de março de 2020, publicado no DOE de 18 de 

preventiva para o enfrentamento 

o “DECRETO MUNICIPAL Nº 
de 17 (dezessete) de março do corrente ano (2020 – 

, que, dentre outras determinações, Declara 
rgência em Saúde Pública “a adoção de medidas 

complementares necessárias a seu cumprimento”; 

a importância e a necessidade da 
retomada gradativa das atividades sociais e econômicas, respeitada 
a situação epidemiológica local, associado ao cumprimento das 
exigências para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-

á prática de futebol com atividade 
esportiva de uso compartilhado (estádios, quadras de esportes e 

A retomada dos jogos de futebol 
recreativo durante o período que durar a pandemia será 
exclusivamente para atletas com idade igual ou superior a 16 anos. 

Art. 2° - O retorno das atividades esportivas se dará de 
forma gradual e monitorada, considerando a A
Potencial para COVID-19. 
 

Art. 3º - Nos dias das partidas, somente podem acessar o 
local e suas dependências as pessoas diretamente envolvidas nas 
mesmas e em número reduzido ao mínimo necessário para sua 
execução, sem comprometimento de 
segurança. 
 

§1° - Todos os praticantes e demais presentes no local 
devem usar máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente 
jogando. 
  

§2° - Os árbitros devem fazer uso de máscaras e face 
shield durante os jogos, desta forma devem utilizar apitos 
eletrônicos. 
 

Art. 4º - Ficam proibidas as rodas de aquecimento e 
confraternizações, antes e após jogo, assim como o cumprimento 
físico inicial e/ou final entre os praticantes.
 

Art. 5° - Enquanto durar a situação de emergência em 
saúde no Estado ficam proibidas:

 
I - A presença de acompanhantes dos jogadores; 
II - O uso de churrasqueiras para confraternizações; 
III - A utilização de vestiários.
 
Art. 6º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas a 

serem implementadas pelos organizadores do evento, durante todas 
as partidas: 

 
 I - Divulgar, em local visível, as informações de 

prevenção à COVID-19 para estas atividades;
 II - Realizar agendamento pa

evitando filas ou aglomerações; 
III - Liberar acesso á quadra somente para as pessoas 

cadastradas para o horário agendado;
IV - Controlar o fluxo de entrada e saída das quadras com 

intervalo de tempo entre as partidas de forma que 
cruzamento entre os times que finalizam e os times que irão iniciar o 
jogo; 

V - Controlar o uso de áreas comuns, como sanitários, e a 
sua utilização para evitar agrupamentos;

VI - Cada participante deve portar sua própria toalha e 
garrafa de água com identificação, para evitar a troca ou o seu 
compartilhamento durante os jogos;

VII - Adaptar bebedouros do tipo jato inclinado, de modo 
que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo 
descartável; 
  VIII - Disponibilizar em pontos estraté
evento (em áreas onde ocorre a circulação de pessoas) locais para 
adequada lavagem das mãos e dispensadores de álcool 70% ou 
preparações antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e 
estimulada a constante higienização das mãos

IX - Definir intervalo de 10 minutos entre as partidas, para 
higienização das bolas e da quadra com aplicação pulverizada de 
uma solução de água sanitária com diluição de 1 copo (250 ml) de 
água sanitária para 1L de água ou 1 copo (200 ml) de alvejante p
1L de água; 

X - Realizar diariamente procedimentos que garantam a 
higienização do ambiente, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para a finalidade;

XI - Intensificar a desinfecção com álcool 70% ou 
sanitizantes de efeito similar dos uten
equipamentos, maçanetas, balcões, mesas, interruptores, sanitários 
entre outros, respeitando a característica do material quanto à 
escolha do produto; 
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retorno das atividades esportivas se dará de 

forma gradual e monitorada, considerando a Avaliação do Risco 

Nos dias das partidas, somente podem acessar o 
local e suas dependências as pessoas diretamente envolvidas nas 
mesmas e em número reduzido ao mínimo necessário para sua 
execução, sem comprometimento de ordem organizacional e de 

Todos os praticantes e demais presentes no local 
devem usar máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente 

Os árbitros devem fazer uso de máscaras e face 
shield durante os jogos, desta forma devem utilizar apitos 

Ficam proibidas as rodas de aquecimento e 
confraternizações, antes e após jogo, assim como o cumprimento 

final entre os praticantes. 

Enquanto durar a situação de emergência em 
saúde no Estado ficam proibidas: 

A presença de acompanhantes dos jogadores;  
O uso de churrasqueiras para confraternizações;  
A utilização de vestiários. 

Ficam estabelecidas as seguintes medidas a 
serem implementadas pelos organizadores do evento, durante todas 

Divulgar, em local visível, as informações de 
19 para estas atividades; 

Realizar agendamento para utilização da quadra, 
 

Liberar acesso á quadra somente para as pessoas 
cadastradas para o horário agendado; 

Controlar o fluxo de entrada e saída das quadras com 
intervalo de tempo entre as partidas de forma que não haja 
cruzamento entre os times que finalizam e os times que irão iniciar o 

Controlar o uso de áreas comuns, como sanitários, e a 
sua utilização para evitar agrupamentos; 

Cada participante deve portar sua própria toalha e 
com identificação, para evitar a troca ou o seu 

compartilhamento durante os jogos; 
Adaptar bebedouros do tipo jato inclinado, de modo 

que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo 

Disponibilizar em pontos estratégicos do local do 
evento (em áreas onde ocorre a circulação de pessoas) locais para 
adequada lavagem das mãos e dispensadores de álcool 70% ou 
preparações antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e 
estimulada a constante higienização das mãos; 

Definir intervalo de 10 minutos entre as partidas, para 
higienização das bolas e da quadra com aplicação pulverizada de 
uma solução de água sanitária com diluição de 1 copo (250 ml) de 
água sanitária para 1L de água ou 1 copo (200 ml) de alvejante para 

Realizar diariamente procedimentos que garantam a 
higienização do ambiente, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para a finalidade; 

Intensificar a desinfecção com álcool 70% ou 
sanitizantes de efeito similar dos utensílios, superfícies, 
equipamentos, maçanetas, balcões, mesas, interruptores, sanitários 
entre outros, respeitando a característica do material quanto à 
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   XII - Manter os lavatórios dos sanitários providos de 
sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou preparações 
antissépticas de efeito similar e lixeiras com tampa de acionamento; 

XIII - Manter todos os ambientes ventilados, com portas e 
janelas abertas, sempre que possível; 

XIV - Adotar medidas internas relacionadas à saúde das 
pessoas necessárias para evitar a transmissão do COVID-19, 
priorizando o afastamento das que pertencem a grupos de risco, tais 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, 
diabéticos, obesos e imunodeprimidos ou portadores de doenças 
crônicas que também justifiquem o afastamento. 
 

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. 
 

Art. 8º - As autorizações previstas neste Decreto poderão 
ser revogadas a qualquer tempo diante da evolução da pandemia e 
seu impacto na rede de atenção à saúde. 
 

Art. 9° - O não cumprimento das medidas estabelecidas 
no presente Decreto será caracterizado como infração à Legislação 
Municipal, e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis 
 

Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 11º - 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 17 dias do 
mês de setembro do ano de 2020. 
 
 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

 
PORTARIA N°: 154/2020 GABINETE DO PREFEITO 
 

CARRASCO BONITO/TO, 17 de Setembro de 2020 
 

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais. 
 

Considerando a necessidade de deslocamento de 
servidores deste município a serviço do mesmo, e de acordo com 
Lei Municipal n° 200 de 07 de maio de 2010. 
 

RESOLVE 
 

Art.1° Autorizar o(a) Servidor RENATO DA SILVA DOS 
SANTOS, MOTORISTA, Lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE  a empreender viagem para Araguaína/To, a serviço do 
município. 
 

Art.2° Conceder-lhe01(uma) diária no valor de R$: 200,00 
(duzentos reais) no dia 16/09/2020do corrente mês, perfazendo um 
total de R$: 200,00 (duzentos reais), que correrão a conta do 
orçamento vigente. 
 

Art.3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, Revogadas as disposições em contrário, com efeitos 
financeiros ao  dia16 de Setembro de 2020. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Carrasco Bonito, Estado do 
Tocantins,17 de Setembro de 2020. 
 
 

INÁCIO ALVES DA CONCEIÇÃO 
ORDENADOR DE DESPESAS 

 
SIDNEY OLIVEIRA SILVA 

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

PORTARIA N°: 155/2020 GABINETE PREFEITO 
 

CARRASCO BONITO/TO, 17 de Setembro de 2020 
 

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais. 
 

Considerando a necessidade de deslocamento de 
servidores deste município a serviço do mesmo, e de acordo com 
Lei Municipal n° 200 de 07 de maio de 2010. 
 

RESOLVE 
 

Art.1° Autorizar o(a) Servidor WARLEY TEIXEIRA 
CONCEIÇÃO, COORDENADOR DA JSM, Lotado(a) no(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  a empreender 
viagem para IMPERATRIZ/MA, a serviço do município. 
 

Art.2° Conceder-lhe01(uma) diária no valor de R$: 150,00 
(cento e cinquenta reais), no dia 17/09/2020do corrente mês, 
perfazendo um total de R$: 150,00 (cento e cinqüenta Reais), que 
correrão a conta do orçamento vigente. 
 

Art.3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, Revogadas as disposições em contrário, com efeitos 
financeiros para o dia 16 de Setembro de 2020. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Carrasco Bonito, Estado do 
Tocantins,17 de Setembro de 2020. 
 
 

SIDNEY OLIVEIRA  SILVA 
ORDENADOR DE DESPESAS 

 
 

SIDNEY OLIVEIRA SILVA 
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 

ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Lei “Aldir Blanc” 
 
O MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO, ESTADO DO 
TOCANTINS, através de sua Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, torna público o presente Edital de Chamamento Público 
para convocação de eventuais interessados visando à composição 
de Comissão Gestora para acompanhamento e avaliação da 
aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que 
“Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 
– Lei Aldir Blanc”, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, 
de 17 de agosto de 2020, para fins de conferir maior participação 
social e transparência aos atos administrativos relativos aos 
processos de validação de beneficiários e confecção de eventuais 
editais para seleção de propostas que se enquadrarem nos critérios 
da lei em comento para recebimento de recursos dela provenientes, 
em conformidade ao Decreto nº 68, de 16 de setembro de 2020. 
A Comissão Gestora será designada via Portaria do Poder 
Executivo e será composta por até onze (11) representantes 
indicados pelos Poderes Executivo, Legislativo e por entidades 
atuantes no Município ou cidadãos locais, neste caso com 
comprovada atuação na área da cultura, a saber: 03 representantes 
do Poder Executivo, 01 representante do Poder Legislativo e até 07 
representantes da sociedade civil. 
Os representantes da sociedade civil que tenham interesse em 
participar da Comissão Gestora serão designados à Comissão 
através de processo de inscrição, que estará disponível atraves do 
whatsapp(63) 999187975 (Angelica) ou diretamente na Secretaria 
Municipal de Educação, situada na avenida Tocantins  N° 185 
Centro, nesta cidade. Ressaltando-se que o preenchimento das 
vagas poderá se dar por meio de sorteio, se necessário, a ser 
realizado logo após o encerramento do período de inscrição, ou 
seja, na data de 24 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede 


