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PORTARIA Nº 150/2020 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.                           
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes 

Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei.  
 
RESOLVE: 

 
Art. lº. – Conceder abono de férias 1/3 a servidores 

abaixo relacionados, referente período 2019/2020. 
 

NOMES CARGO/LOTAÇÃO 

Maxywell Bezerra Vilanova Gari – Meio Ambiente  

Ronaldo Bezerra Vilanova Aux. Serv. Gerais – Meio 
Ambiente  

Antônio Luiz Rodrigues Lopes  Vigia - Educação 

Debson Galvão Feitosa Aux. 
Contabilidade/Adm/2018/2019 

Joel Sampaio Cardoso  Controle Interno/Gabinete  

  
Art. 2º. – Esta Portaria entra em Vigor na data de 

sua Publicação, revogada as disposições ao contrario. 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 24 

(vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 032/2020 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.                           
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes  

 

 
Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei.  
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

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

 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº.   019/2.020, de 

25 (vinte e cinco) de março de 2.020 deste município de Bom 
Jesus do Tocantins, que “declara Estado de Calamidade 
Pública (ECP) em todo o território do Município de Bom Jesus 
do Tocantins, Estado do Tocantins, em premente 
enfrentamento ao COVID-19 (novo Coronavírus), 
corroborando a gravidade em complicações impostas pela 
pandemia ocasionada pelo COVID-19; 

 
CONSIDERANDO os Planos de 

Contingenciamento Nacional, Estadual e Municipal; 
 
CONSIDERANDO  que cabe aos Prefeitos 

Municipais, decretar eventual flexibilização do sistema de 
distanciamento controlado;   

 
CONSIDERANDO, essencialmente, 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, bem 
como que já houve a reabertura do comércio local; 
 
DECRETA: 

 
Art. lº. – Os bares e similares estão autorizados a 

funcionar, respeitando a capacidade de operacionalização e 
de usuários/clientes ou frequentadores, conforme descrito 
abaixo: 

  
SUBTIPO DA 

ATIVIDADE 

CAPACIDADE (%) DE 

OPERACIONALIZAÇÃO E DE 

USUÁRIOS/CLIENTES/FREQUENTAD

ORES 

BARES,RESTOURAN

TES E SIMILARES 

50% 

 
 
 
Art. 2º. – São de cumprimento obrigatório pelos 

bares e similares, inclusive os que possuam cozinhas em suas 
dependências, para fins de prevenção à epidemia causada 
pelo COVID-19, a adoção das seguintes medidas: 

 
 I-  Higienizar, após cada uso, durante o período de 

funcionamento e sempre quando do início das atividades, as 
superfícies de toque (mesas, cadeiras, cardápios, etc.), 
preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou 
outro produto adequado;  

 
II- Higienizar preferencialmente após cada 

utilização ou, no mínimo, a cada três horas, durante o período 
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de funcionamento e sempre quando do início das atividades, 
os pisos, as paredes, os forros e o banheiro, preferencialmente 
com água sanitária ou outro produto adequado;  

 
III- Manter à disposição, na entrada no 

estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em gel 
setenta por cento, para a utilização dos clientes e dos 
funcionários do local; 

 
 IV- Manter disponível “kit” completo de higiene de 

mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, utilizando 
sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento;  

 
VI – Manter louças, talheres e copos higienizados e 

devidamente individualizados de forma a evitar a 
contaminação cruzada;  

 
VII- Diminuir o número de mesas ocupadas no 

estabelecimento de forma a aumentar o espaço de separação 
entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e 
garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, um 
metro; 

 IX- Determinar a utilização pelos funcionários 

encarregados de preparar ou de servir alimentos, bem como 
pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas próximos 
aos alimentos, do uso de Máscaras;  

 
X– Manter fixado, em local visível aos clientes e 

funcionários, de informações sanitárias sobre higienização e 
cuidados para a prevenção do COVID-19 (Coronavírus);  

 
XI– Instruir seus empregados acerca da 

obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, sobretudo 
da lavagem das mãos durante e ao fim de cada turno, da 
utilização de produtos assépticos durante o desempenho de 
suas tarefas, como álcool em gel setenta por cento, da 
manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem 
como do modo correto de relacionamento com o público no 
período de emergência de saúde pública decorrente do 
COVID-19; 

 
XII– Afastar, imediatamente, em quarentena, 

independentemente de sintomas, pelo prazo mínimo de 
quatorze dias, das atividades em que exista contato com 
outros funcionários ou com o público, todos os empregados 
que tiverem contato ou convívio direto com caso suspeito ou 
confirmado;  

 
XIII – Afastar, imediatamente, em quarentena, pelo 

prazo mínimo de quatorze dias, das atividades em que exista 
contato com outros funcionários ou com o público todos os 
empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo 
COVID-19.  

 
Art. 3º. Em caso de descumprimento aplicam-se, 

cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total da 
atividade e até a cassação de alvará de localização e 
funcionamento, sem 

  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições que estiverem em 
contrário e previstas em decretos publicados anteriormente. 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 24 

(vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 
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