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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 144, DE 24 DE MAIO DE 2021.

Prorroga a suspensão, como medida de segurança sanitária 
no âmbito do Município, as atividades educacionais 
presenciais.

O PREFEITO DE CENTENÁRIO ESTADO DO TOCANTIS, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e com fulcro 
na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

CONSIDERANDO o crescimento expressivo dos números de 
infecções pelo novo coronavírus (Covid-19) no Estado e nos Municípios de 
Referência da Saúde Pública do Município de Centenário/TO;

CONSIDERANDO a situação concreta de colapso nos serviços de 
saúde de diversos entes federativos do país e de suas estruturas de suprimento, 
pelo esgotamento de vagas de internação e falta de insumos para atender às 
demandas de tratamento de saúde, observado e amplamente divulgado nos 
veículos de comunicação de massa;

CONSIDERANDO o momento de crise sanitária, sem precedentes 
na história recente da humanidade, o que exige cooperação institucional e 
convergência de esforços para salvar vidas e preservar a saúde da população 
brasileira;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção temporária de 
distanciamento social, a fim de evitar aglomerações e a disseminação do novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO o Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 6341, do Supremo Tribunal Federal, que reforçou 
a competência dos entes federados para legislar e adotar medidas sanitárias de 
combate à epidemia internacional;

CONSIDERANDO, o disposto no § 2º, do art. 1º, do Decreto do 
Governo do Estado do Tocantins, que possibilita a manutenção da suspensão 
das atividades educacionais presenciais em municípios que possua ato com 
essa finalidade;

CONSIDERANDO a lentidão no envio de vacinas pela União e da 
vacinação da população do Município Centenário;

CONSIDERANDO que, diante do atual cenário, medidas efetivas 
e preventivas que minimizem os riscos de contaminação para população são 

exigidas da Administração Pública,

DECRETA:

Art. 1° Suspensão, como medida de segurança sanitária no âmbito 
do Município, as atividades presenciais em escolas, públicas ou particulares.

§ - permanecendo a autorização da modalidade de atividades remotas 
conforme as disposições do Decreto 124/2021, que fica desde já com o prazo 
prorrogado enquanto estiver vigente o presente Decreto. 

Art. 2º O disposto neste Decreto poderá ser revisto, a qualquer tempo, 
diante do crescimento ou do decréscimo da taxa de transmissibilidade com 
impacto na rede de atenção à saúde.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação tendo 
seus efeitos válidos até 30 de junho de 2021.

Centenário/TO, 24 de maio de 2021.

Focilides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 0038/2021, 24 DE MAIO DE 2021. 

“Concede  o afastamento da servidora gestante, em 
decorrência do novo Corona vírus e dá outras providências”.

 O Senhor Focílides Carvalho Silva, Prefeito Municipal de Centenário, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

Considerando, a lei 14.151/2021, 

RESOLVE:

Art.  1º As servidoras gestantes deverão ficar em casa, exercendo suas 
atividades de forma remota, conforme orientação da chefia imediata.

Art. 2 º A rotina de trabalho deverá observar:
I – adoção de trabalho remoto, de acordo com viabilidade e autorização 

da chefia imediata;
II – para os casos em que o trabalho presencial seja solicitado tendo 

sido considerado essencial, as servidoras deverão manter uma distância mínima 
de dois metros entre seus pares e a chefia imediata deverá adotar medidas para 
que evite o contato direto com o público- não sendo nestes casos permitidas as 
atividades de forma remota;

III – haverá a anotação no livro de ponto com a palavra home office 
enquanto a servidora estiver amparada por esta portaria

Art. 3º - Os efeitos desta portaria serão considerados válidos até que 
possa ocorrer a vacinação das servidoras gestantes contra o novo corona-vírus, 
sendo que caberá a servidora informar à sua chefia caso ocorra a vacinação. 

I – para a concessão de que trata o caput do art. 1º  a servidora deverá 
apresentar a sua chefia imediata exame comprovatório da gestação e requerimento 
para o trabalho remoto.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em contrário.

Publique – se, Registre – se e Cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 

aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Maio de 2021
               

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal
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