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DECRETO MUNICIPAL Nº 161/2020, DE 1º JULHO 
DE 2020.

“Dispõe sobre alterações e prorrogação dos 
efeitos do Decreto nº 143, de 18 de março de 
2020 e dá outras providências”. 

   
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS/TO, no 

uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias as 

ações preventivas para o enfrentamento do vírus da COVID-19 
(Novo Coronavírus), dispostas no Decreto nº 143, publicado no 
Diário Oficial do Município nº 271, de 18 de março de 2020, 
cujos efeitos foram posteriormente prorrogados pelos Decretos 
nº 152, de 17 de abril de 2020, e nº 157, de 1º de junho de 2020.

Art. 2º. O artigo 4º do Decreto nº 143/2020, publicado 
no Diário Oficial do Município nº 271, de 18 de março de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º. Ficam proibidas festas e reuniões particulares 
em residências que aglomerem mais de 3 (três) pessoas além do 
núcleo familiar e permanece proibida a realização de qualquer 
tipo de evento em locais públicos ou particulares destinados a 
atividades recreativas, como festas, jogos de futebol, reuniões 
e similares. (NR)

Parágrafo único. O particular que descumprir a 
determinação do caput será multado em 100 UFM’s (cem 
unidades fiscais do município).

Art. 3º. Fica criado o artigo 5-A no Decreto n
º 143/2020, publicado no Diário Oficial do Município 

nº 271, de 18 de março de 2020, com a seguinte redação:

Art. 5-A. O órgão sanitário municipal, detentor de poder 
de polícia administrativa, fica autorizado a determinar a cassação 
do Alvará de Funcionamento do estabelecimento que descumprir 
as recomendações sanitárias trazidas por este decreto ou outras 
que eventualmente venham a ser editadas pelo Poder Executivo 
Municipal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. (NR)

§ 1º. Além de ter o alvará de funcionamento cassado, 
o contribuinte que descumprir as recomendações sanitárias 
que visam combater a disseminação do vírus da Covid-19 será 
autuado em multa arbitrada em 200 UFM’s (duzentas unidades 
fiscais do município); (NR)

§ 2º. O alvará de funcionamento do estabelecimento 
somente será reativado após o contribuinte apresentar protocolo 
sanitário e obter a devida aprovação da Vigilância Sanitária ou 
do Comitê Gestor de enfrentamento ao vírus da Covid-19. (NR)

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 
1º dias do mês de julho de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA GAB Nº 008/2020, DE 02 DE JULHO DE 2020.

 “Dispõe sobre a concessão de licença a servidor (a), para 
fins de candidatura”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS (TO), no uso de suas 
atribuições legais;

Considerando o pedido de afastamento formulado pela servidora, para 
fins de candidatura nas eleições municipais de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º. conceder Licença remunerada para fins de candidatura nas 

eleições municipais de 2020, à servidora Diana Castro dos Santos, matrícula 
nº 11812, a partir de 03/07/2020, até dois dias após o encerramento do pleito.

Art. 2º. Após o registro de candidatura a servidora deverá, em até 2 
(dois) dias úteis, apresentar à Administração Municipal cópia do seu pedido de 
registro de candidatura formalizado perante a Justiça Eleitoral, bem como a ata 
da convenção partidária.

Art. 3º. Se ficar comprovado, a qualquer tempo que a servidora se 
candidatou apenas para gozar da licença, responderá processo administrativo, 
no qual poderá sofrer pena de demissão, assegurada a ampla defesa, além de ser 
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obrigada a restituir os valores recebidos durante a licença.

Art. 4º. Caso o calendário eleitoral e as datas de desincompatibilização 
venham ser alterados esta Portaria poderá ser revogada.

Art. 5º. Esta portaria entrar em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 2 de julho 
de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal 

                              

PORTARIA GAB Nº 009/2020, DE 02 DE JULHO DE 2020.

“Dispõe sobre a concessão de licença a servidor (a), para 
fins de candidatura”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS (TO), no uso de suas 
atribuições legais;

Considerando o pedido de afastamento formulado pela servidora, para 
fins de candidatura nas eleições municipais de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º. conceder Licença remunerada para fins de candidatura nas 

eleições municipais de 2020, à servidora Luiza Pereira de Sousa, matrícula 
nº 12211, a partir de 03/07/2020, até dois dias após o encerramento do pleito.

Art. 2º. Após o registro de candidatura a servidora deverá, em até 2 
(dois) dias úteis, apresentar à Administração Municipal cópia do seu pedido de 
registro de candidatura formalizado perante a Justiça Eleitoral, bem como a ata 
da convenção partidária.

Art. 3º. Se ficar comprovado, a qualquer tempo que a servidora se 
candidatou apenas para gozar da licença, responderá processo administrativo, 
no qual poderá sofrer pena de demissão, assegurada a ampla defesa, além de ser 
obrigada a restituir os valores recebidos durante a licença.

Art. 4º. Caso o calendário eleitoral e as datas de desincompatibilização 
venham ser alterados esta Portaria poderá ser revogada.

Art. 5º. Esta portaria entrar em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 2 de julho 
de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal                              

PORTARIA GAB Nº 010/2020, DE 02 DE JULHO DE 2020.

“Dispõe sobre a concessão de licença a servidor (a), para 
fins de candidatura”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS (TO), no uso de suas 
atribuições legais;

Considerando o pedido de afastamento formulado pela servidora, para 
fins de candidatura nas eleições municipais de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º. conceder Licença remunerada para fins de candidatura nas 

eleições municipais de 2020, ao servidor (a) Silvânio Coelho Luz, matrícula 
nº 2922, a partir de 03/07/2020, até dois dias após o encerramento do pleito.

Art. 2º. Após o registro de candidatura o servidor deverá, em até 2 
(dois) dias úteis, apresentar à Administração Municipal cópia do seu pedido de 
registro de candidatura formalizado perante a Justiça Eleitoral, bem como a ata 
da convenção partidária.

Art. 3º. Se ficar comprovado, a qualquer tempo que o servidor se 
candidatou apenas para gozar da licença, responderá processo administrativo, 
no qual poderá sofrer pena de demissão, assegurada a ampla defesa, além de ser 
obrigada a restituir os valores recebidos durante a licença.

Art. 4º. Caso o calendário eleitoral e as datas de desincompatibilização 
venham ser alterados esta Portaria poderá ser revogada.

Art. 5º. Esta portaria entrar em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 2 de julho 
de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal                             

PORTARIA GAB Nº 011/2020, DE 02 DE JULHO DE 2020.

 “Dispõe sobre a concessão de licença a servidor (a), para 
fins de candidatura”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS (TO), no uso de suas 
atribuições legais;

Considerando o pedido de afastamento formulado pela servidora, para 
fins de candidatura nas eleições municipais de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º. conceder Licença remunerada para fins de candidatura nas 

eleições municipais de 2020, ao servidor (a) José Glória Barreira, matrícula 
nº 1491, a partir de 03/07/2020, até dois dias após o encerramento do pleito.

Art. 2º. Após o registro de candidatura o servidor deverá, em até 2 
(dois) dias úteis, apresentar à Administração Municipal cópia do seu pedido de 
registro de candidatura formalizado perante a Justiça Eleitoral, bem como a ata 
da convenção partidária.

Art. 3º. Se ficar comprovado, a qualquer tempo que o servidor se 
candidatou apenas para gozar da licença, responderá processo administrativo, 
no qual poderá sofrer pena de demissão, assegurada a ampla defesa, além de ser 
obrigada a restituir os valores recebidos durante a licença.

Art. 4º. Caso o calendário eleitoral e as datas de desincompatibilização 
venham ser alterados esta Portaria poderá ser revogada.

Art. 5º. Esta portaria entrar em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 2 de julho 
de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal                             

PORTARIA GAB Nº 012/2020, DE 02 DE JULHO DE 2020.

“Dispõe sobre a concessão de licença a servidor (a), para 
fins de candidatura”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS (TO), no uso de suas 
atribuições legais;

Considerando o pedido de afastamento formulado pela servidora, para 
fins de candidatura nas eleições municipais de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º. conceder Licença remunerada para fins de candidatura nas 

eleições municipais de 2020, ao servidor (a) Joaquim Neto Almeida de Souza, 
matrícula nº 1481, a partir de 03/07/2020, até dois dias após o encerramento 
do pleito.

Art. 2º. Após o registro de candidatura o servidor deverá, em até 2 
(dois) dias úteis, apresentar à Administração Municipal cópia do seu pedido de 
registro de candidatura formalizado perante a Justiça Eleitoral, bem como a ata 
da convenção partidária.

Art. 3º. Se ficar comprovado, a qualquer tempo que o servidor se 
candidatou apenas para gozar da licença, responderá processo administrativo, 
no qual poderá sofrer pena de demissão, assegurada a ampla defesa, além de ser 
obrigada a restituir os valores recebidos durante a licença.

Art. 4º. Caso o calendário eleitoral e as datas de desincompatibilização 
venham ser alterados esta Portaria poderá ser revogada.

Art. 5º. Esta portaria entrar em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros (TO), em 2 de julho 
de 2020.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal 
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