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DECRETO Nº.  009/2020, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 
“DISPÕE ACERCA DA ALTERAÇÃO 
DO REGIME DE TRABALHO NAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, 
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.   
INFRAESTRUTURA E ESPORTE, 
BEM COMO DO CONSELHO 
TUTELAR, POR TEMPO 
INDETERMINADO, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.” 

 
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 os recentes documentos 

emitidos pela Organização Mundial de Saúde-OMS, bem 
como o Boletim Epidemiológico COE VID-19, de 14 de março 
de 2.020, do Ministério da Saúde, que recomendam a adoção 
do plano de ação para medidas medidas classificação pela 
Organização Municipal de Saúde, no dia 11 de março de 
2020, como não farmacológicas, estimando reduzir a 
transmissibilidade do vírus, consoante resultados já 
apresentados em outros países cujas intervenções adotadas 
incluíram a redução de contato social; 

 
CONSIDERANDO a Recomendação da lavra do 

Ministério Público Estadual (processo nº. 2020.0001693); 
 
CONSIDERANDO que o Artigo 23, Inciso 11 da 

Constituição Federal dispõe que é de competência comum da 
União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios cuidar 
da saúde e assistência publica,   

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual 

nº. 6.066 de 16 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO, ainda, ser imperioso 

intensificar os cuidados quanto à circulação de pessoas, 
criando condições para que permaneçam o maior tempo 
possível em ambiente domiciliar, haja vista que o vírus 
disseminado no Brasil já alcançou o Estado do Tocantins. 

 
DECRETA 
 

Art. lº. – Fica alterado o regime de trabalho interno 

da Prefeitura Municipal, abrangendo a Secretaria Municipal 
de Administração, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a Secretaria Municipal de Finanças,  a Secretaria 
Municipal de Educação, a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Agricultura , Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, 
por tempo indeterminado, cujos Servidores deverão trabalhar 
em regime de plantão, dividido em escalas a ser definida pela 
Secretaria de Administração.  

 
Art. 2º. Fica também alterado o regime de trabalho 

dos membros do Conselho Tutelar, os quais deverão 
observar o horário já estabelecido anteriormente, entretanto, 
deverão trabalhar em regime de escala. Devendo 
permanecer, diariamente, somente 02 (dois conselheiros) na 
sede do Conselho Tutelar. No que concerne aos plantões, 
deverão permanecer na forma anteriormente estabelecida. 

 
Art. 3º. Os servidores que se encontrarem 

incluídos no grupo de risco deverão trabalhar em casa, em 
regime de teletrabalho. 

 
Art. 4º. O disposto nos Artigos anteriores, tem a 

preponderante finalidade de diminuir aglomerações, as quais 
são favoráveis à disseminação e propagação viral. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 

19 (dezenove) dias do mês de março do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº.  010/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
“DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS DO TOCANTINS-TO, 
BEM COMO SOBRE MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) – NAS PARTES 
ESPECIFICADAS - E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo 
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Hernandes Moura Lima, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei. 

 
CONSIDERANDO a disposição do art. 196 da 

Constituição Federal, que determina ao Estado a garantia da 
saúde do cidadão; 

 
CONSIDERANDO a efetiva decretação, por parte 

da Organização Mundial da Saúde (em 30/01/2020), de 
calamidade emergencial quanto ao COVID-19 (Coronavírus), 
estabelecendo “Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional – ESPII”, dado o grau de avanço dos casos de 
contaminação pelo novo Coronavírus, classificando-o, no dia 
11/03/2020, como uma “pandemia”, cobrando ações dos 
governos compatíveis com a gravidade da situação a ser 
enfrentada; 

 
CONSIDERANDO que, em 06/02/2020, foi 

sancionada a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre 
as medidas de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019; 

 
CONSIDERANDO o recente pedido de 

reconhecimento do estado de calamidade pública, em âmbito 
nacional, formulado pelo Governo Federal ao Congresso 
Nacional;  

 
CONSIDERANDO a recomendação do art. 2.º, 

constante do “DECRETO Nº 6.065/2020” – de 13 (treze) de 
março do corrente ano (2020- dois mil e vinte) -, emanado do 
Governo do Estado do Tocantins, que determina ação 
preventiva para o enfrentamento do COVID-19 (novo 
Coronavírus), bem como recomenda a adesão dos 
Municípios à medida tomada pelo Governo do Estado do 
Tocantins que suspendeu as atividades no Sistema Estadual 
de Ensino; 

 
CONSIDERANDO o “DECRETO Nº 6.070/2020” – 

de 18 (dezoito) de março do corrente ano (2020 – dois mil e 
vinte) -, igualmente emanado do Governo do Estado do 
Tocantins, que declara situação de emergência no Tocantins 
em razão da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus); 

 
CONSIDERANDO o “DECRETO Nº 6.071/2020” – 

de 18 (dezoito) de março do corrente ano (2020 - dois mil e 
vinte) -, que, dentre outras determinações, recomenda aos 
chefes de cada Poder Executivo Municipal, em seu art. 2°, “a 
adoção de medidas complementares necessárias a seu 
cumprimento”;   

 
CONSIDERANDO o ato “DECRETO N.º 09/2020” 

– de 19 (dezenove) de março do corrente ano (2020 – dois 
mil e vinte) -, emanado deste Poder Executivo municipal, que 
dispõe sobre alteração de horários de expedientes de 
trabalhos no âmbito do Poder Executivo municipal;  

 
CONSIDERANDO a extremada gravidade 

relacionada à exponencial propagação do denominado 
COVID-19 (Coronavírus), ainda sob a agravante e alarmante 
confirmação de caso positivo na capital do Estado do 
Tocantins na data de 18 (dezoito) de março de 2020 (dois mil 
e vinte); 

 
CONSIDERANDO que as investigações sobre as 

formas de transmissão do Coronavírus ainda estão em 
andamento, mas que a disseminação de pessoa para 
pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias 
ou contato, está ocorrendo; 

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, 

 
DECRETA 
 

Art. lº. – DECRETAR situação de emergência em 

saúde pública no Município de Bom Jesus do Tocantins - TO, 
bem como dispor sobre medidas de enfrentamento da 
pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2.º Ficam suspensas, por tempo 

indeterminado, as atividades: 
 

I – em feiras livres; 

 
II – em centros de comércios e estabelecimentos situados em 

galerias comerciais de rua; 
  
III – em academias, bares, restaurantes, boates, casas de 

espetáculos e casas de eventos; 
 
IV – de saúde pública bucal/odontológica, exceto aquelas 

relacionadas a atendimentos de urgências e emergências; 
 
V – na totalidade da rede de ensino municipal – pública e 

particular. 
 
§ 1.º A suspensão de que trata o caput deste artigo 

abrange ainda: 
 

I – eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas à aglomeração 

de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas 
e científicas do setor público, sendo as medidas adotadas 
recomendadas ao setor privado, somando-se as atividades 
comerciais e religiosas; 
 
II – eventos anteriormente autorizados pela Administração 

Municipal e, ainda, enquanto perdurar a emergência, estará 
suspensa a emissão de novos alvarás e cancelados aqueles 
porventura emitidos. 

 
§ 2.º Não se incluem nas suspensões os 

estabelecimentos médicos, hospitalares, unidades de saúde, 
laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos, 
clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e 
revendedoras de gás, supermercados e congêneres. 

 
§ 3.º Excetua-se às restrições deste artigo o 

atendimento mediante serviço de entrega. 
 
§ 4.º Os bares e restaurantes instalados em 

estabelecimentos de hospedagem, para atendimento 
exclusivo dos hóspedes, deverão observar, na organização 
de suas mesas, a distância mínima de 02 (dois) metros entre 
elas. 

 
Art. 3.º Ficam igual e taxativamente suspensos: 

 
I – as aulas nas escolas públicas municipais e centros 

municipais e centros municipais de educação infantil; 
 
II – o atendimento ao público nos órgãos e entidades 

municipais, exceto para unidades de saúde, Conselho Tutelar 
e serviços essenciais de atendimento da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência Social; 
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III – os prazos administrativos e tributários previstos na 

legislação municipal. 
 
Art. 4.º Os titulares das pastas administrativas 

municipais (secretarias, diretorias, coordenadorias e afins) 
ficam autorizados, por atos próprios, a estabelecer escalas de 
horários para o cumprimento da jornada de trabalho, desde 
que seja mantida a eficiência e que não haja prejuízos à 
população, bem como a convocar servidores públicos 
municipais a qualquer hora e tempo, a autorizar horas extras, 
a determinar atividades home office para funções 
administrativas que não exijam a permanência na unidade 
setorial e para servidores: 

 
I – acima de 60 (sessenta) anos; 

 
II – com diagnóstico de comorbidade e de enfermidades que 

se enquadrem no grupo de risco, conforme estabelecido no 
Ministério da Saúde, mediante laudos comprobatórios das 
patologias; 

 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 

tem a preponderante finalidade de diminuir aglomerações 
favoráveis às exponenciais e disseminadas propagações 
virais no contexto em vigência. 

 
Art. 5.º Os titulares de pastas administrativas 

(secretarias, diretorias, coordenadorias e afins) adotarão 
todas as medidas de prevenção necessárias para evitar a 
contaminação dos servidores e usuários pelo COVID-19, 
devendo comunicar às autoridades competentes os casos de 
suspeita de contaminações. 

 
Art. 6.º Os serviços públicos e privados suspensos 

por este Decreto, mediante avaliação de comitê pertencente 
à Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser restabelecidos 
a qualquer tempo, de acordo com a evolução do cenário 
epidemiológico.          

  
Art. 7.º Determina-se ainda a ampla e maciça 

divulgação do teor deste Decreto em veículos de 
comunicação diversos (rádio, internet e correlatos), 
propiciando assim a máxima amplitude em disseminação das 
informações pertinentes. 

 
Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 

20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

PORTARIA Nº.  086/2020, DE 20 DE MARÇO 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 os Decretos Municipais 008, 

009 e 010/2.020, que visam ações de intensificação de 
enfrentamento ao Coronavirus COVID-19. 

 

RESOLVE 
 

Art. lº. – Regulamenta o horário de funcionamento 

das Secretarias Municipais, que funcionarão em regime de 
trabalho interno, sendo todos os plantões na sede do 
Município, cujo atendimento será por sistema de tele 
plantões, conforme escala abaixo: 

 
SECRETARIA SECRETARIO DIA TELEFONE 

Administração 
 

José de Assis P. 
Neves 
Debson G. Feitosa 

Segunda 98401-3647 
98418-1102 

Educação Itamar Lopes 
Batista  
Vanderleia Pinto 

Terça 98504-8950 
98517-7223 

Finanças  
 

Pedro Henrique 
Eduardo 
(arrecadação) 

Quarta 99936-0641 
98136-9452 

Assistência Social 
 

Jaqueline Bezerra 
Jessica Gois  Ass. 
Social 
Conselho Tutelar 
Plantões  
Tel. Fixo Assist. 
Social 
CRAS 
Bolsa Família 

Quinta 98449-0460 
99252-6476 
  3483-1195 
98502-2914 
  3843-1135 
  3483-1129  
98513-4222    

Meio Amb. e 
Agricultura 
Infraestrutura 

Sidney Vanderley 
Carleide Barbosa  

Sexta 98468-4989 
99964.7888 

  
I – Outros meios de comunicação: 

 
Prefeitura Municipal - Fone: 3483-1172  
e-mail: pmbjto@gmail.com, semas.bomjesus.o@bol.com.br 
Chefe de Gabinete: Andrea Vasconcelos - Fone: 98414-9202 
Secretaria de Saúde - Fone: 3483-1120 

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

sua Publicação, revogada as disposições ao contrario. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 

20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº.  011/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
“DISPÕE SOBRE A ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS PARA TODOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS LOTADOS E 
ATUANTES NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, BEM 
COMO PARA TODOS OS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
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 que o Artigo 23, inciso II da 

Constituição Federal dispõe que é de competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
cuidar da saúde e assistência pública; 
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CONSIDERANDO a classificação pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 
2020, como pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), o 
que significa o alto risco de contaminação, principalmente em 
lugares com uma grande concentração de pessoas; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979/2020, 

sancionada no dia 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas de saúde pública de importância internacional 
decorrentes do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 
CONSIDERANDO Decreto Estadual N° 6.070 de 

18 de março de 2020, que declara situação de emergência no 
Tocantins em razão da pandemia da COVID – 19 ( novo 
coronavírus); 

  
 CONSIDERANDO Decreto Estadual N° 6.071 de 

18 de março de 2020, que determina ação preventiva para o 
enfretamento da pandemia da COVID – 19 ( novo 
coronavírus); 

 
CONSIDERANDO a extrema gravidade 

relacionado à exponencial propagação da COVID-19, diante 
da confirmação de casos positivos na capital do Estado do 
Tocantins; 

 
CONSIDERANDO que a disseminação de pessoa 

para pessoa, é um fato que já está ocorrendo. 
 

DECRETA 
 

Art. lº. – DECRETAR a antecipação das férias do 

mês de julho no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura para à totalidade de servidores públicos municipais, 
lotados e atuantes nesta Secretaria, bem como para todos os 
alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino.  

 
Art. 2º. – O período de férias será o compreendido 

entre 23 de março a 22 de abril do corrente ano.  
 
Art. 3º. – Os servidores desta secretaria lotados na 

função de Vigia não se enquadram na presente decisão.  
 
Art. 4º. – Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 

20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2020. 
 

PAULO HERNANDES MOURA LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

ITAMAR LOPES BATISTA LIMA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DECRETO Nº 004/2017 
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