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Kleber Rodrigues de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 35 DE 22 JUNHO DE 2022

Dispõe sobre o recesso funcional das repartições públicas no 
município de Ponte Alta do Tocantins – TO, no período de 18 de julho de 2022 
á 05 de agosto de 2022. 

O Prefeito Municipal, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 
orgânica do Município de Ponte Alta do Tocantins – TO.

CONSIDERANDO, a temporada de praia do ano de 2022, que 
compreende os meses de julho ao mês de agosto e, como de costume o 
estabelecimento de recesso, para melhor aproveitamento dos munícipes, 
servidores postos estes poderão dar um maior apoio operacional nos locais, onde 
serão visitados por vários turistas, não somente do Estado do Tocantins, mais 
também, de vários Estados da federação e estrangeiros; 

CONSIDERANDO, que a continuidade da prestação de serviço 
público não vai ter prejuízos;

CONSIDERANDO, que os serviços públicos prestados á população 
não serão afetados, uma vez que todos as secretarias manterão equipe operacional, 
para dar todo e qualquer tipo de apoio, em todas as exigências solicitadas pelos 
munícipes, órgãos públicos Estadual e Federal, bem como órgãos privados;

CONSIDERANDO, uma tradição já praticada de forma reiterada, 
pela Prefeitura Municipal, no que diz respeito ao estabelecimento do recesso;

CONSIDERANDO, como anexo a este Decreto, memorando enviado 
pelo Secretário de Administração, no sentido de informar e estabelecer que paço 
administrativo funcionará em regime de plantão, onde, todos os dias, ficaram de 
02 (dois) e 03(três) servidores, que prestarão qualquer tipo de apoio aos munícipes 
e atenderam todas as solicitações de órgãos públicos e privados, repassando a 
cada pasta, solicitados por qualquer demanda;

CONSIDERANDO, o anexo a este Decreto, fornecido pelo Secretário 
de Administração, Srº Wagner Carvalho de Souza, dispõe que atenderá todos os 
que procurarem a administração sem restrição;

CONSIDERANDO, que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

executarão todas as obras, as quais forem solicitadas por qualquer munícipe ou 
autoridade pública;

CONSIDERANDO, que a Assessoria Jurídica do Município 
funcionará normalmente sem prejuízo;

CONSIDERANDO, que a contabilidade exercerá suas funções de 
modo a contento, de modo a atender as solicitações exigidas;

CONSIDERANDO, a Secretaria de Educação prestará todo apoio 
aos munícipes e autoridades, quando solicitada;

CONSIDERANDO, a Secretaria de Finanças trabalhará em regime 
de plantão, a atender todas as solicitações exigidas;

CONSIDERANDO, que a secretaria de Meio Ambiente trabalhará 
em regime de plantão, a focar nas demandas relacionadas a sua pasta durante 
toda temporada;

CONSIDERANDO, que a Secretaria de Esportes trabalhará e atendera 
na praia do Tamburi;

CONSIDERANDO, que a Secretaria Saúde trabalhará em regime de 
plantão e o atendimento não ficara deficiente, a prestar serviço público a contento.

CONSIDERANDO o CRAS funcionara em regime de plantão das 
08:00 ás 12:00 das 14:00 ás 18:00;

CONSIDERNADO, a Secretaria de Assistência Social trabalhará em 
regime de plantão, acompanhando os outros serviços administrativos. 

CONSIDERANDO, que o Decreto foi elaborado, com vistas as ofícios 
dos Secretários e com escalas a tornar o serviço público, prestado com eficiência 
e sem qualquer tipo de prejuízos aos munícipes e a população que visita a cidade 
de Ponte Alta do Tocantins – TO, com vistas a atender todas as solicitações de 
todos os órgãos públicos;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado recesso das repartições públicas, no período 
de 18 de julho de 2022 á 05 de agosto de 2022, tendo em vista a temporada de 
praia e festejo religioso do Município.

Art. 2º - No período em questão funcionarão os serviços públicos 
em regime de plantão, onde os serviços considerados de natureza 

essencial não serão afetados; 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO 

TOCANTINS, 22 DE JUNHO 2022.

KLEBER RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO REGULAMENTAR Nº 36/2022, DE 22 DE JUNHO 2022.
“Dispõe sobre a regulamentação de consumo de 
combustível nas frotas da repartições públicas municipais 
e da outras providencias”

O Prefeito Municipal de Ponte Alta do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais;

DECRETA:

DO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Art. 1º. O abastecimento de combustível quanto na troca de óleo 
lubrificante, deverá ser observada a caracterização do veículo, por intermédio 
da placa e de sua quilometragem/horímetro atual, e a identificação do condutor.

I - os abastecimentos deverão ser realizados nos Postos de 
Combustíveis contratadas pelo Município através de licitação, conforme 
orientação das respectivas secretarias;
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II - o abastecimento do veículo sem consulta prévia do responsável 

pela autorização será de responsabilidade do responsável pelo veículo no ato 
do abastecimento;

III - para a realização do abastecimento, o veículo oficial deverá estar 
cadastrado na frota de veículos municipais, sendo proibido o abastecimento 
através de preenchimento de ficha ou similar de veículos não cadastrados na 
frota do município;

IV - a Prefeitura não efetuar pagamento de nota fiscal de combustível, 
bem como de manutenção, sem a mesma estar devidamente registrada no 
controle de frotas;

V - somente serão abastecidos os veículos que possuírem a autorização 
por escrita das pessoas responsáveis.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponte Alta do Tocantins, 22 de 
junho de 2022.

Kleber Rodrigues de Sousa
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 37 DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Adere o uso obrigatório de mascaras em locais fechadas, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela 
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os dados constantes do boletim diário COVID, 
ter aumentado Significativamente no município.

CONSIDERANDO a necessidade do município frear a curva do 
aumento de casos. 

DECRETA:

Art. 1º - No território do Município de Ponte Alta do Tocantins, o 
uso obrigatório de máscara de proteção facial em locais fechados, mantendo-se 
a obrigatoriedade de sua utilização em ambientes fechados e pouco arejados, 
enquanto medida preventiva contra o Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º -  O disposto neste Decreto poderá ser revogado a qualquer 
tempo, diante da diminuição de casos da Covid-19 dentro do âmbito Municipal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrário.

 
Ponte Alta do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 22 dias de junho 

de 2022.

Kleber Rodrigues de Sousa
Prefeito Municipal
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