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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 053/2021

Lagoa do Tocantins, 30 de abril de 2021.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
CACSFUNDEB, do município de Lagoa Tocantins.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto da Lei Federal nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020, que trata nos seus artigos 34 e 35, da criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACSFUNDEB;

CONSIDERANDO o disposto da Lei Municipal nº 375/2021, 
que institui o Sistema Municipal de Ensino, e, em seu artigo 18, cria o 
CACSFUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação;

CONSIDERANDO AINDA o disposto do artigo 42, da Lei Federal 
nº 14.113/2020, que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias contado da vigência 
do respectivo fundo, para que seja instituído novo conselho, independentemente 
do prazo de vigência do anterior;

DECRETA:

Art. 1º – Ficam nomeados os seguintes membros para comporem 
o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACSFUNDEB, do município de Lagoa do 
Tocantins.

a) Representantes do Poder Executivo Municipal
• Titular - Pedro Carlos Martins de Sousa
CPF: 868.531.801-78
Email: pedrocarlosmartinssousa@gmail.com
• Suplente – Jovina Mirelle Silva Lima
CPF:030.737.363-01
Email: jovinamirelle@hotmail.com
• Titular - Benilto Tavares Guimarães
CPF: 196.080.041-87
Email: beniltoguimaraes21@gmail.com
• Suplente – Elivândia Bastos Rezende
CPF: 006.367.781-42
Email: elivandiabr@hotmail.com

b) Representantes dos Professores da Educação Básica Pública
• Titular - Osair Alves dos Reis
CPF: 005.689.541-06
Email: osairvaqueiro@gmail.com
• Suplente – Carmelino Martins Cavalcante
CPF: 731.245.751-72
Email: carmelinomc@gmail.com

c) Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas
• Titular – Maria da Paz Fontoura de Oliveira
CPF: 806.496.881-04
Email: mariadapazoliveira471@gmail.com
• Suplente – Zelma Rodrigues da Cruz
CPF: 763.717.191-49
Email: zelmajorge@gmail.com

d) Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos
• Titular – Maria do Amparo Rocha Corado
CPF: 642.732.531-00
Email: mariadoamparo0@gmail.com
• Suplente – Maikon Douglas Ribeiro de Amorim
CPF: 078.355.341-26
Email: maikondouglas18ribeiro@gmail.com

e) Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica
• Titular – Lindaura Alves Santana
CPF: 009.569.091-32
Email: lindaurasantana485@gmail.com
• Suplente – Ana Marilde Casemiro Barreira
CPF: 546.751.891-72
Email: anamarilde2019@gmail.com
• Titular – Nelsonita Tavares de Lira 
CPF: 010.207.331-79
Email: ntavaresdelira@gmail.com
• Suplente – Jeruza Morais da Costa
CPF: 012.618.881-54
Email: jeruza16@hotmail.com

f) Representantes dos Estudantes da Educação Básica
• Titular – Filogomes Dias Aguiar
CPF: 048.591.491-30
Email: filogomes95@gmail.com
• Suplente – LusieneCirqueira Dias
CPF: 025.904.431-55
Email: lusienecdias21@gmail.com
• Titular – Antônia Martins de Oliveira
CPF: 942.983.271-91
Email: antoniamoliveira21@gmail.com
• Suplente – Maxweel Alves de Jesus
CPF: 043.483.941-80
Email: maxuellj2021@gmail.com
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g) Representantes do Conselho Municipal de Educação
• Titular – Moisés Pereira da Glória
CPF: 041.104.621-77
Email: moisesmonike@gmail.com
• Suplente – João Batista Carlos de Oliveira
CPF: 586.069.121-15
Email: joaobcjacutinga@gmail.com

h) Representantes do Conselho Tutelar
• Titular – Cleilton Vieira Lopes
CPF: 027.054.261-24
Email: cleiltonvl007@gmail.com
• Suplente – Ozair Lacerda Matos
CPF: 048.657.891-70
Email: ozairlacerda304@gmail.com

Art. 2º – A vigência do mandato do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
CACSFUNDEB, nomeados neste decreto, será até 31 (trinta e um) de dezembro 
de 2022.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês de abril de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 054 DE 05 DE MAIO 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 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 e de acordo com a Lei Federal 
13.979/2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado o fechamento total do comércio, das 20:00hrs 
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.

Parágrafo único: fica proibida a realização de festas, mesmo que 
particulares, no âmbito do Município de Lagoa do Tocantins.

Art. 3º Fica suspenso, até 19 de maio de 2021, o consumo de alimentos 
e bebidas em bares, lanchonetes e restaurantes, assim como a permanência de 
clientes, proibido a participação em jogos (sinuca, baralho, dominó, dama, 
e etc.), prevalecendo, nesses estabelecimentos apenas o atendimento para 
retirada de pedidos (alimentos e bebidas) e entregas (delivery), respeitando o 
horário de fechamento de todas as atividades até às 20:00 h, sendo o serviço de 
entrega(delivery) permitido até as 00:00 h.

Parágrafo único: Fica proibido o uso de mesas e cadeiras nos 
estabelecimentos acima mencionados.

Art. 4º Sobre os cultos e missas, fica determinado a realização de 02 
(dois) eventos religiosos por semana e que seja obedecido o espaçamento de 3 
m (três metros) de distância entre as cadeiras. Fica proibida a permanência de 
pessoas além das cadeiras dispostas, salvos os líderes religiosos e seus assessores, 
os quais também são obrigados a manter o distanciamento, de modo a não formar 
aglomeração. É obrigatória a disponibilização de materiais de assepsia coletiva 

como água e sabão para lavagem das mãos e álcool em gel 70%, para fiéis e 
frequentadores, ficando os líderes religiosos obrigados a gerenciar os limites 
quantitativos de frequentadores que adentram as igrejas e a utilização obrigatória 
de máscara, durante a realização de cultos e missas.

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

Art. 6º Sobre os serviços referentes a salões de beleza, manicures e 
similares somente poderão funcionar mediante agendamento, com atendimentos 
individualizados.

Art. 7º 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 conforme os arts. 268 e 330 
do código penal.

Art. 8º Ficam suspensos os atendimentos ao público das sedes 
administrativas do município de Lagoa do Tocantins até dia 19 de maio de 2021. 
Os serviços presenciais das Secretarias Municipais, incluindo a arrecadação 
municipal, ficam à disposição para atendimento através de e-mail, telefone ou 
agendamento prévio. 

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

Parágrafo Segundo: Os atendimentos a que se refere o caput, se 
aplicam somente as sedes administrativas dos órgãos públicos municipais do 
Município de Lagoa do Tocantins, excetuando-se a secretaria municipal de Saúde 
que seguirá cronograma próprio. 

Parágrafo Terceiro: Fica autorizado o remanejamento de servidores 
em caráter temporário para a pasta da saúde, conforme necessidade.

Art. 9º Os servidores municipais que descumprirem quaisquer 
medidas estabelecidas neste decreto, estarão sujeitos à instauração de processo 
administrativo conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Lagoa do Tocantins.

Art. 10º Fica suspensa a visitação ao Balneário Brejo Grande e demais 
pontos turísticos do Município até dia 19 de maio de 2021.

Art. 11º Fica suspensa a prática de esportes em espaços públicos 
municipais e privados até dia 19 de maio de 2021.

Art. 12º Fica suspensa a utilização de parques infantis e academias 
públicas até dia 19 de maio de 2021.

Art. 13º Fica suspenso o retorno das aulas presenciais em todas as 
unidades escolares do município de Lagoa do Tocantins (Municipais e Estaduais) 
até dia 19 de maio de 2021. Ficando autorizada somente a entrega de atividades 
remotas de acordo com o cronograma de cada Unidade Escolar.

Art. 14º Fica proibido a veiculação em carros de som e outros meios 
de comunicação os anúncios ou propagandas que visem causar aglomerações 
ou o descumprimento de quaisquer medidas de combate e enfrentamento ao 
COVID-19.

Art. 15º 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 
Municipal a fiscalização do cumprimento das medidas deste Decreto, podendo 
requisitar força policial para a notificação do infrator e providências cabíveis. 

Art. 16º Este decreto entra em vigor na data de sua aplicação, podendo 
ser prorrogado de acordo com as necessidades sanitárias. 

Art. 17º - Fica revogado o decreto municipal nº 050/2021 de 20 de 
abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 05 dias do mês de maio de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal
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