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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 039, 23 DE MARÇO DE 2021.

Reforça as recomendações em atendimento as políticas 
públicas Estaduais e Federais e impõe NOVAS medidas 
restritivas de urgência para contenção do avanço e 
enfrentamento ao Covid-19 e dá outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 
previstas no art. 59 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Federal 
13.979/2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado o fechamento total do comércio, das 22:00hrs 
às 05:00hrs do dia seguinte, ficando terminantemente proibido a circulação de 
pessoas, exceto quando necessário para acesso aos serviços essenciais ou a sua 
prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

Art. 2º Mantém-se por tempo indeterminado a proibição de se 
realizarem atividades que promovam aglomerações de pessoas tais como: shows, 
eventos e programações esportivas tanto no âmbito público quanto particular.

Art. 3º Para restaurantes, lanchonetes, bares e similares, o horário 
de funcionamento é permitido o atendimento e o consumo no local até às 22h, 
durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos, desde que os clientes 
estejam sentados, seguindo o distanciamento de no mínimo 2 m (dois metros), 
e que seja ao ar livre ou em áreas arejadas, desde que seja respeitado o limite 
máximo de 40% da capacidade total, com a adoção dos protocolos gerais e do 
setor. Os serviços de entregas (delivery), fica permitido até as 00:00 h.

Art. 4º Sobre os cultos e missas, fica determinado a realização de 
eventos religioso e, que seja obedecido o espaçamento de no mínimo 2 m (dois 
metros), de distância entre as cadeiras, proibida a permanência de pessoas, além 
das cadeiras dispostas, salvo os líderes religiosos e seus assessores, os quais 
também obrigados a manter o distanciamento, de modo a não formar aglomeração 
e uso obrigatório de máscara.

Art. 5º Aos prestadores de serviços essenciais como supermercados, 
agências bancárias, postos de combustíveis, farmácias e serviços de alimentação, 
é obrigatória a disponibilização de materiais de assepsia coletiva como sabão e 
água pra lavagem das mãos e álcool em gel 70%, para funcionários e clientes, 
ficando obrigados a gerenciar os limites quantitativos de clientes que adentram o 
estabelecimento, evitando número acima de 15 (quinze) pessoas por vez, durante 
a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação. 

Art. 6° O uso de máscaras mantém-se obrigatório em todos os locais 
públicos, incluindo ruas, praças, comércios, igrejas, unidades de saúde e prédios 
públicos, sob pena de aplicação de multa.

Art. 7° Ficam suspensos os atendimentos ao público das sedes 
administrativas do município de Lagoa do Tocantins até dia 04 de abril de 2021. 
Os serviços das Secretarias incluindo a arrecadação municipal ficam à disposição 
para atendimento interno através de e-mail, telefone ou agendamento prévio. 

Parágrafo Único: Os agendamentos poderão ser feitos através do 
telefone: (63) 3522-1212 ou e-mail: prefeitura@lagoadotocantins.to.gov.br.

Art. 9° Fica suspensa a visitação ao Balneário Brejo Grande e demais 
pontos turísticos do Município, nos sábados, domingos e feriados.

Art. 10° Fica suspensa, a pratica de esportes em espaços públicos 
municipais e privados, até dia 04 de abril de 2021.

Art. 11° Ficam suspenso a utilização de parques infantis e academias 
públicas, até dia 04 de abril de 2021.

Art. 12° Fica suspenso o retorno das aulas presenciais em todas as 
unidades escolares do município de Lagoa do Tocantins (Municipais e Estaduais), 
no período de 22 de março de 2021 a 04 de abril. Ficando autorizado somente a 
entrega de atividades remotas de acordo com o cronograma de entrega de cada 
Unidade Escolar.

Art. 13° O descumprimento de quaisquer das recomendações deste 
decreto caracteriza crime de Desobediência previsto nos artigos 268 e 330 do 
Código Penal, podendo ensejar a comunicação do Ministério Público Estadual, 
polícia civil e demais órgãos competentes. Fica a cargo da vigilância Sanitária 
a fiscalização do cumprimento das medidas deste decreto, podendo requisitar 
força policial para a notificação do infrator e providências cabíveis. 

Art. 14° Este decreto entra em vigor na data de sua aplicação, podendo 
ser prorrogado de acordo com as necessidades sanitárias. 

Art. 15° Fica revogado o decreto municipal nº 038/2021 de 22 de 
março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 23 dias do mês de março de 
2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 040, 23 DE MARÇO DE 2021.

Regulamenta o pagamento de precatórios, na forma das 
Emendas Constitucional 62/2009 e 99/2017 e dá outras 
providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 
previstas no art. 59 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando a vigência da Emenda Constitucional 99/2017 que 
ALTERA o Art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, referente ao 
pagamento de precatórios;

Considerando que o art. 101 da Constituição Federal determina a 
quitação da integralidade dos precatórios até 31 de dezembro de 2024 e, como 
balizador estabelece: o montante total da dívida de precatórios vencidas e 
vincendas até dezembro de 2024, o prazo de pagamento referido, e a receita 
corrente líquida do município;

DECRETA:

Art. 1º - Nos termos do artigo 97 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias, dentre as modalidades de Regime Especial de 
pagamento nele previstas, o Município de Lagoa do Tocantins – TO opta pelo 
pagamento de seus precatórios judiciários, da administração direta e indireta, 
na forma do inciso I do § 1º e do § 2º do aludido artigo 97, ficando incluídos 
em tal regime os precatórios que ora se encontram pendentes de pagamento, e 
os que vierem a ser emitidos durante a sua vigência. 

Art. 2º - Os débitos com precatórios vencidos e vincendos, entre 
25/03/2015 até 31/12/2024 deverão ser quitados até 31/12/2024,atualizados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou 
por outro índice que venha a substituí-lo, mediante pagamento mensal, através 
de depósito em conta específica do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
no montante de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre 
suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de 
pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que 
variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da 
entrada em vigor do regime especial a que se refere este decreto, em conformidade 
com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça.

§1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que 
trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras 
receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, 
verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior 
ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, 
e deduzidas:

I - a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de 
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§2ºO débito de precatórios será pago com recursos orçamentários 
próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º 
do art. 1º deste Decreto e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos 
seguintes instrumentos:

I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos 
judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos 
judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município 
seja parte, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente 
a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos 
depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices 
e critérios aplicados aos depósitos levantados;

II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da 
localidade sob jurisdição do Tribunal de Justiçado Estado do Tocantins - TO, 
mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos 
levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 
para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos 
levantados;

III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento 
de que tratam os incisos VI e VII do caputdo art. 52 da Constituição Federal e 
quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a 
esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do 
caputdo art. 167 da Constituição Federal;

IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas 
de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 
2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios 
e a baixa das obrigações;

V - linha de crédito especial para pagamento dos precatórios 
submetidos ao regime especial de pagamento, disponibilizada pela União, 
diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu 
controle, a que se refere o §4º, art. 101, do ADCT.

Art. 3º - Enquanto viger este decreto, pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) dos recursos existentes em conta especial serão utilizados no pagamento 
dos precatórios segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as 
preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado 
de saúde e à deficiência, nos termos do §2º do art. 100 da Constituição Federal, 
sobre todos os demais créditos de todos os anos.

Parágrafo Único. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a 
ser exercida pelo Município, por ato do Poder Executivo, observada a ordem de 
preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos 
diretos com os respectivos credores, por homologação do Tribunal de Justiça, 
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 
40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação 
ao crédito não penda recurso ou defesa judicial.

Art. 4º - A Procuradoria Municipal deverá apresentar, ao Tribunal de 
Justiça, plano de pagamento, na forma do art. 1º do presente decreto, mediante 
planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 23 dias do mês de março de 
2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal
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