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Clayton Paulo Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. º 019/2021 DE 20 DE MAIO DE 2021

Estabelece novas medidas de prevenção ao Covid – 19 
(novo coronavírus), no Município de Nazaré,  e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal Nazaré, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições legais e em conformidades com a Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO a existência da pandemia do COVID-19, nos 
termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a decretação 

do estado de calamidade pública vigente;

CONSIDERANDO o quadro de evolução do número de casos 
infectados e suspeitos em todo o Estado do Tocantins e território nacional, 
oficialmente divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO o exercício obrigatório da autotutela 
administrativa, quando verificada inconveniência aos interesses públicos e 
ilegalidade.

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção 

facial, em ambientes públicos, de livre acesso e, inclusive, dentro dos veículos 
automotores que estiverem em circulação nas vias públicas, bem como em 
todos e quaisquer estabelecimentos comerciais, bancários e de serviços, pelos 
profissionais que lá trabalharem e pela clientela.

§ 1º – No uso das máscaras deverá ser observada a manutenção de 
boca e nariz cobertos.

§ 2º – A máscara de proteção respiratória poderá ser industrializada ou 
de fabricação caseira, feita com qualquer material que crie uma barreira contra 
a propagação do vírus.

Art. 2º - Fica vedada a concentração, reunião ou aglomeração de 
pessoas, assim considerado o número superior a 05 (cinco) pessoas, nas vias 
públicas e praças, sob pena de dispersão imediata pelos órgãos fiscalizadores.

Art. 3º - Ficam suspensos as atividades educacionais presenciais 
em estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação, até a primeira 
quinzena de junho de 2021, incumbindo à Secretaria Municipal de Educação 
a adoção das medidas complementares necessárias ao cumprimento desta 
determinação.

Art. 4º - O atendimento presencial em estabelecimentos comerciais e 
de serviços no Município de Nazaré fica limitado às 22:00 horas e a capacidade 
máxima de atendimento será de 50% da sua capacidade total, bem como à 
manutenção de distanciamento entre os clientes e mesas, conforme o tipo de 
atividade, de pelo menos 1,5 metros, com a obrigatoriedade de fixação de placa 
informativa sobre a necessidade de respeito às medidas de segurança.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às atividades 
internas dos estabelecimentos e aos serviços de entrega de mercadorias (drive-
thru, delivery, tak-out, etc.).

Art. 5.º -  Incumbe aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais 
e de serviços exigir a utilização de máscaras pela sua clientela, admitida a 
retirada apenas para o momento necessário à ingestão de alimentação e líquidos, 
e disponibilizar álcool a 70 % para higienização das mãos.

Art. 6º - Templos religiosos podem manter suas portas abertas.
§ 1º - Celebrações, missas e cultos poderão ser realizadas dentro 

do limite de 50% (cinquenta por cento), com cadeiras alternadas, mantendo 
a distância mínima de 1,5 (um metro e meio), metros entre os participantes.

§ 2º – Os estabelecimentos e templos religiosos deverão adotar as 
medidas necessárias à prevenção de contaminação, em especial, respeitando 
o distanciamento social, a utilização de máscaras pelos frequentadores e 
disponibilizando àlcool a 70 % para higienização.

Art. 7º - Fica vedada a disponibilização e utilização de bebedouros 
de acesso público nos estabelecimentos comerciais da cidade.

Art. 8º - Continua vedado por tempo indeterminado, tanto em áreas 
públicas quanto privadas, todos e quaisquer eventos públicos e privados, tais 
como: shows, apresentações culturais, festas, confraternizações, bingos, reuniões 
e correlatos.

§ 1º - Qualquer aglomeração acima de 10 (dez) pessoas, excluídos 
os residentes e domiciliados no local, em residências, chácaras ou propriedades 
privadas, urbanas e rurais, inclusive em açudes, constitui infração a este artigo.

§ 2º - Fica autorizado o acesso às quadras de esportes e campos de 
futebol apenas para pessoas residentes no município de Nazaré, vendando-se a 
realização de campeonatos.

Art. 9º - Fica proibida a permanência de pessoas nas praças públicas, 
que podem ser utilizadas apenas como via de passagem. 

Art. 10 - Funerais não poderão ter aglomeração em caso de mortes 
por insuficiência respiratória ou em razão de  infecção por COVID - 19, devendo 
ser observadas as seguintes determinações:
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I - Não é permitida a realização de velório.
II - O sepultamento poderá ser acompanhado por até duas pessoas 

da família.
III - O caixão deverá permanecer lacrado.
Art. 11 - Fica proibida a comercialização de produtos de qualquer 

natureza por vendedores ambulantes que residem em outras localidades, dentro 
deste município.

Art. 12 - O descumprimento ao disposto neste Decreto implicará 
na cassação do alvará de funcionamento, na aplicação de multa, nos termos 
da legislação municipal e estadual, sem prejuízo de outras sanções, além da 
adoção das medidas judiciais cabíveis, inclusive na representação pela prática 
dos crimes contra a saúde pública tipificados no Código       Penal Brasileiro, 
quando for o caso.

Art. 13 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas 
a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Art. 14 - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, editar atos internos 
de orientação aos agentes de endemias, sanitário e comunitários de saúde.

Art. 15 - A fiscalização será feita pelas Secretaria de Saúde, através 
de seus  órgãos de fiscalização sanitária e agentes endemias, assim como pelos 
Secretários e Subsecretários Municipais, podendo, também ser realizada pelas 
polícias militar, civil, ambiental e bombeiros.

Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE, Estado do 
Tocantins, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 020/2021. DE 20 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre os procedimentos adotados no âmbito das 
Unidades de Ensino da Rede Municipal de Nazaré/TO, e 
dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor CLAYTON PAULO RODRIGUES, Prefeito 
do Município de NAZARÉ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, e

CONSIDERANDO que as escolas públicas municipais estão há mais 
de um ano sem aulas presenciais e com isso foi possível realizar a avaliação 
diagnóstica dos alunos da rede;

CONSIDERANDO a avaliação realizada pela SEMED com todos 
os profissionais da educação da Rede Municipal;

CONSIDERANDO o excelente trabalho realizado pelas escolas 
públicas municipais no que se refere a criação de protocolos de segurança para 
o retorno das aulas presenciais;

CONSIDERANDO que com colaboração de todos os profissionais 
envolvidos, diretores, coordenadores, professores e demais profissionais, foi 
possível fazer uma avaliação do retorno das aulas presenciais;

DECRETA:
Art. 1° - Permanecem suspensas as aulas presenciais na rede 

Municipal de Ensino até o final da primeira quinzena de junho. 
Parágrafo único: A manutenção da suspensão das aulas presenciais tem 

por objetivo reavaliar e reordenar as ações para o segundo bimestre considerando 
a capacidade escolar, o escalonamento e o aumento gradual do atendimento.

Art. 2º -  As Unidades Escolares permanecerão abertas para o trabalho 
de atendimento remoto.

Art. 3º - Os estabelecimentos de ensino deverão disponibilizar meios 
de ensino à distância aos alunos, ficando assegurado seu direito escolar, inclusive 
em avaliações, apresentações de trabalhos, dentre outros.

Art. 4º - Cada professor será responsável pela sua turma no que 
tange a oferta e orientação das atividades remotas, sendo supervisionado pelo 
Coordenador escolar.

Art. 5º - Todos os professores deverão cumprir dois terços de sua 
carga horária em suas unidades escolares, afim de elaborar, corrigir e avaliar 
as atividades remotas.

Art. 6º - Somente poderão participar de atividades presenciais de 
ensino, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e a adolescentes, os 
alunos que tiverem anuência formal de seus pais ou responsáveis.

Parágrafo único: Os pais ou responsáveis por aluno que optem por 
não autorizar a sua participação em atividades presenciais de ensino deverão 
observar as diretrizes estabelecidas pela respectiva mantenedora para o pleno 
acesso à plataforma online de ensino, bem como outras formas e modalidades 
de ensino não presencial.

Art. 7º - Incumbe à diretoria da instituição de ensino e aos membros 
por ela indicados a responsabilidade pelo funcionamento, monitoramento e 
execução do plano de contingência e dos protocolos sanitários.

Parágrafo único: A diretoria da instituição deverá indicar, pelo menos, 
um outro membro responsável pelo cumprimento das normas sanitárias, por 
lista nominal.

Art. 8º - As escolas deverão preencher o Formulário de Prevenção 
à COVID-19 nas atividades educacionais como condição de funcionamento 
presencial regular.

Art. 9º - Com relação ao uso de equipamentos de proteção individual 
no ambiente escolar, as instituições de ensino deverão observar

I - Professores e Funcionários
a) Professores deverão utilizar máscaras artesanais ou descartáveis, 

tipo cirúrgica, e trocá-las a cada duas horas, ou sempre que estiverem úmidas, 
sujas ou deterioradas;

b) Funcionários, demais trabalhadores e pessoas externas deverão 
utilizar máscaras artesanais ou descartáveis do tipo cirúrgicas, e trocá-las a cada 
duas horas ou sempre que estiverem úmidas, sujas ou deterioradas; 

c) O uso do protetor facial, se indicado, deverá estar associado ao 
uso da máscara. 

II - Alunos:
a) Ensino infantil: não recomendada a utilização de máscaras 

para crianças abaixo de dois anos e recomendado o uso para as crianças com 
três anos a cinco anos e onze meses, analisadas, sopesadas e ponderadas as 
particularidades e individualidades;

b) ensino fundamental: obrigatório o uso das máscaras, analisadas, 
sopesadas e ponderadas as particularidades e individualidades;

III - Pais ou Responsáveis:
a) Deverão utilizar máscaras ao adentrar no estabelecimento de ensino, 

e quando da entrada ou da saída de alunos;
b) Deverão estimular o uso de máscara pelas crianças e adolescentes 

fora da escola, quando indicado.

Art. 10 - Para os cuidados com os ambientes as instituições deverão 
observar:

I - Com relação à higienização:
a) Higienizar no mínimo uma vez a cada turno, as superfícies de uso 

comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos, interruptores, puxadores, 
acessórios em instalações sanitárias, classes, cadeiras, materiais didáticos 
utilizados em aula, equipamentos esportivos, brinquedos, materiais escolares e 
similares, com álcool na concentração 70% (setenta por cento) ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

b) Estimular que as próprias crianças, corpo docente e funcionários 
estabeleçam adicionalmente as medidas de higienização antes e após o uso de 
equipamentos comuns, disponibilizando os insumos necessários para tal medida;

c) Vedar o compartilhamento dos objetos de uso individual, como 
babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros, toalhas, e outros;

d) Garantir a higienização das mãos logo após o uso de teclados de 
computador, mouses e telefones de uso comum, como na secretaria, recepção 
e sala de informática;

e) Implementar rotina para a higiene de mãos utilizando água e 
sabonete líquido em todas as turmas, especialmente em início e final de turno, 
e após contato com superfícies de uso compartilhado, com uso de álcool em 
gel, espuma ou spray;

f) Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos, com 
o objetivo de evitar aglomerações;

g) Instituir rotina de higiene de superfícies e materiais nas salas de 
professores e de descanso antes e após o uso por cada professor;

h) Manter a higienização dos aparelhos de ar condicionado observando 
a Lei Federal nº 13.589/2018, mantendo a certificação de limpeza para 
averiguação quando necessário. 

II - Com relação aos cuidados com o ambiente:
a) Instituir fluxos ou rotas claros de entrada, saída, permanência e 

circulação de alunos e trabalhadores, demarcando o piso, especialmente em salas 
de aula, bibliotecas, refeitórios e outros ambientes coletivos;

b) Manter a circulação de ar cruzada ou sistema de renovação de ar e, 
quando existente, manter em dia a limpeza do sistema de climatização.

c) Dispor de recipientes e dispensadores de álcool em gel, espuma 
ou spray 70% (setenta por cento) em todas as salas, áreas comuns e em todas 
as entradas da escola;



03ANO V - Nº 128 - QUINTA - FEIRA, 20 DE MAIO DE 2021 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NAZARE
d) Reduzir os materiais disponíveis nas salas ao estritamente 

necessário;
e) Dispor nos banheiros de sabonete líquido, papel toalha descartável 

e lixeira com tampa de acionamento por pedal;
f) Desativar bebedouros e disponibilizar alternativas, como 

dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso 
individual;

g) Afixar cartazes no ambiente informando o número máximo de 
pessoas presentes no interior de cada ambiente, respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório;

h) Vedar a permanência simultânea por mais de uma pessoa em 
ambientes destinados ao uso comum dos professores e demais trabalhadores da 
escola, tais como salas de descanso, copas, cozinhas e salas de lanche;

i) Estabelecer escalas, rotinas e mecanismos que permitam a 
diminuição das atividades presenciais;

j) Aferição de temperatura de quem ingressar na instituição de ensino, 
garantindo que pessoas que apresentarem temperatura corporal acima de 37,8 
graus, considerado febre, não ingressem no local e sejam orientadas a procurar 
atendimento médico;  

k) Disponibilização, na entrada, nos locais de circulação e com fácil 
acesso, de álcool 70% (setenta por cento), para a utilização para os alunos, 
professores e funcionários, sendo vedado o acesso a instituição sem a devida 
higienização das mãos.

III - Com relação a readequação dos espaços físicos e da circulação 
social:

a) Readequar a forma de atendimento dos alunos respeitando o teto 
de operação definido pelo Sistema de Distanciamento Controlado;

b) Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem 
individualmente em carteiras, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório;

c) Estabelecer, afixar em cartaz e respeitar o teto de ocupação, 
compreendido como o número máximo permitido de pessoas presentes, 
simultaneamente, no interior de um mesmo ambiente, respeitando o 
distanciamento mínimo obrigatório;

d) Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o 
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente nas salas de 
aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em outros ambientes coletivos;

e) Implementar corredores de sentido único para coordenar os 
fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o 
distanciamento mínimo entre pessoas;

f) Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de 
pessoas, como pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre outros;

g) O uso de áreas comuns como pátios, refeitórios e bibliotecas, 
entre outros; devem ser escalonados e garantir o distanciamento social entre 
pessoas com uso de máscara, bem como deve-se dar preferência a atividades 
coletivas ao ar livre; 

Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 20 dias do mês de maio de 2021.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 21/2021, DE 19 DE MAIO DE 2021

“RECONHECE COMPROMISSO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLAYTON PAULO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Nazaré/
TO, Estado do Tocantins, usando das atribuições legais que são conferidas por 
Lei, 

Considerando o disposto no Art. 37 de Lei 4.320/64, regulamentado 
pelo Decreto Federal nº 62.115 de 12/01/1968, Art. 1º, parágrafo único, inciso I e 
Art. 2º, que tratam do reconhecimento de compromissos de exercícios anteriores. 

R E S O L V E 
Art. 1º - Reconhecer a dívida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com a empresa PROJETAR ENGENHARIA LTDA -ME, inscrita no CNPJ/MF 
nº 15.039.672/0001-88, com sede na Arso 41 Alameda 13, Plano Diretor Sul – 
Palmas – TO. Referente a contratação dos serviços de elaboração de projeto de 
engenharia para execução de recuperação de estradas vicinais no Município de 
Nazaré. Objeto:  Nota Fiscal nº 0007, de 19/05/2021 no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais).

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE NAZARÉ - TO, aos 19 dias do mês 
de maio do ano de 2021.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021/PMN

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021/PMN 
PROCESSO:2021000015 Onde se lê: “Prazo de Vigência: 15/01/2021 a 
15/04/2021” Leia-se: “Prazo de Vigência: 12/01/2021 a 12/04/2021”. Onde se 
lê: “Data da assinatura: 15/01/2021” Leia-se: “Data da assinatura: 12/01/2021”. 
Matéria veiculada na edição do Diário Oficial do Município Edição nº 97 de 23 
de fevereiro de 2021, página 03.

Nazaré - TO, 12 de abril de 2021.
Clayton Paulo Rodrigues

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2021

Contrato: 001/2021
PROCESSO: 2021000015
MODALIDADE: Dispensa de licitação nº 01/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ: 00.766.691/0001-39
CONTRATADO: EMAC – EMPRESA DE ASSESSORIA, CONSULTÓRIA 
E COBRANÇA LTDA 
CNPJ: 04.484.990/0001-31
OBJETO: Contração de serviços jurídicos tem como objetivo a análise 
de processos licitatórios e confecção de pareceres jurídicos. 
VALOR DO CONTRATRO: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data da Assinatura: 12/04/2021
Vigência: 12/04/2021 a 12/05/2021

Nazaré - TO, 12 de abril de 2021.
Clayton Paulo Rodrigues

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 014/2021

Contrato: 014/2021
PROCESSO: 2021000016
MODALIDADE: Dispensa de licitação nº 09/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ: 00.766.691/0001-39
CONTRATADO: M O DA SILVA ENGENHARIA 
CNPJ: 32.606.760/0001-33
OBJETO: Contração de serviços técnicos de Engenharia Civil, para atuar 
junto ao departamento organizacional do município. 
VALOR DO CONTRATRO: R$ 10.500,00
Data da Assinatura: 30/04/2021
Vigência: 30/04/2021 a 30/05/2021
 

Nazaré - TO, 30 de abril de 2021.
Clayton Paulo Rodrigues

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 015/2021

Contrato: 015/2021
PROCESSO: 2021000017
MODALIDADE: Dispensa de licitação nº 10/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ: 00.766.691/0001-39
CONTRATADO: MACRO GESTÃO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI 
CNPJ: 06.097.999/0001-15
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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 09/2021

Termo de rescisão contratual referente ao Contrato nº 09/2021, que 
fazem entre si de um lado o Município de NAZARÉ/TO e de outro lado a empresa 
APA – ALBERNAZ PINHEIRO ARAGÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO TOCANTINS, 
pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 00.766.691/0001-39, com sede na Rua 10 de Janeiro, S/N, 
centro na Cidade de NAZARÉ, Estado do Tocantins, neste ato representado 
pelo Senhor prefeito Clayton Paulo Rodrigues, que doravante denominado, 
simplesmente de CONTRATANTE, resolve, através do presente, RESCINDIR 
UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021, 
PROCESSO N.º 2021000001/2021 firmado com a empresa APA – ALBERNAZ 
PINHEIRO ARAGÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.0 17.324.231/0001-53 com sede no 
endereço na Quadra 403 Sul, Av. LO 09, Lote 28-A, 1° andar, Plano Diretor 
Sul, Palmas, Tocantins, representada por Renan Albernaz de Souza, inscrito no 
CPF 047.987.415-82 e RG 1351451472 SSP/BA, residente em Palmas - TO, em 
conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 - A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto 
no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como Cláusula 9.1 do Contrato Originário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

2.1 – A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração 
segundo o dispositivo retro mencionado, devendo ser pago o saldo residual, 
até esta data.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA: 

3.1 – O motivo da rescisão deve-se ao fato não há interesse na 
continuidade contratual, ao passo que se manifesta a inexistência de desídia da 
empresa ou má prestação de serviço, tratando-se, única e exclusivamente, de 
opção e interesse público. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 – Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste 
termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação. E, assim 
sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nazaré, 20 de maio de 2021.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

1)______________________________________

2) ______________________________________

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 001/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: Cristiane Almeida da Silva.
CARGO:  O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Técnica de Enfermagem, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e termino no dia 31 de 
dezembro 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 002/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde 
CONTRATADO: Pedro Ladeira Brito
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para desempenhar a função de Motorista, com carga horaria 
de 40(quarenta) horas semanais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e termino no dia 31 de 
dezembro 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 003/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde 
CONTRATADO: Mauricio Crisostomo Borges de Sousa 
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para desempenhar a função de Farmacêutico, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas semanais. LOTAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013
VIGÊNCIA: Tem início em 01 março e término em 31 de dezembro de 
2021

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 004/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. 
CONTRATADO: Junior Alves da Silva.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para desempenhar a função de Agente de Controle de 
Endemias, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 23 de março e término no dia 18 de junho 
de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 005/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. 
CONTRATADO: Murilo da Silva Maia.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária do 
servidor, para desempenhar a função de Enfermeiro, com carga horaria 
de 40 (quarenta) horas semanais. LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de 
Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início no dia 01 de abril e término no dia 31 de dezembro 
de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 001/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO: Thaislâny Torres Santos
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Visitadora do programa 

OBJETO: Prestação de apoio administrativo em captação de recursos 
federais e estaduais e acompanhamento da Gestão de Convênios 
e Contrato de Repasse de Transferência da União e do Estado do 
Tocantins, bem como da referida prestação de contas, compreendendo 
o sistema SICONV, SIGA E GOV TO, exceto recursos via os demais 
fundos juntos Secretária Municipal de Administração e Infraestrutura 
de Nazaré/TO.
VALOR DO CONTRATRO: R$ 10.200,00
Data da Assinatura: 30/04/2021
Vigência: 30/04/2021 a 30/05/2021
 

Nazaré - TO, 30 de abril de 2021.
Clayton Paulo Rodrigues
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Criança Feliz, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 746/2017 de 30 de junho de 
2017.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro 2021

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 002/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADO: Sonia Oliveira da Silva.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Visitadora do Programa 
Criança Feliz, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal Lei n° 746/2017 de 30 de junho 
de 2017.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 003/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO: Sâmula Conceição da Silva 
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Visitadora do programa 
criança feliz, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal, Lei n° 746/2021 de 30 de junho 
de 2017.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e termino no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 004/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADO: Jaiara Paiva Murad.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Supervisora do Programa 
Criança Feliz, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 746/2021 de 30 de junho de 
2017.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 005/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADO: Brenda Marina Araújo Souza de Andrade.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária da 
servidora, para desempenhar a função de Coordenadora do Programa 
Criança Feliz, com carga horaria de 30 (trinta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal, Lei n° 746/2021 de 30 de junho 
de 2017.
VIGÊNCIA: Tem início em 01 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 006/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADO: Janayna Matias da Silva.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Educadora Social, com 
carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. 
LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 03 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 007/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADO: Maria Helena Ribeiro da Silva.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária da 
servidora, para desempenhar a função de Psicóloga, com carga horaria 
de 20 (quarenta) horas semanais, com LOTAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 15 de fevereiro e término no dia 31 de 
dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 001/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Paulo Rodrigues dos Santos.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para desempenhar a função de Assistente Administrativo, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 05 de abril e término no dia 31 de dezembro 
DE 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 002/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Andreia Lopes Moreira.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Coordenadora do CRAS, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 03 de maio e término no dia 31 de dezembro 
2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 003/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Vanda Miranda de Almeida.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Auxiliar de Serviços Gerais, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013. 
VIGÊNCIA: Tem início em 03 de maio e término no dia 31 de dezembro 
de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 004/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Odinelia Valeria das Neves.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
da servidora, para desempenhar a função de Auxiliar de Serviços Gerais, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 03 de maio e término no dia 31 de dezembro 
de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 005/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Iltembergue Gomes de Sousa.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para desempenhar a função de Auxiliar de Serviços Gerais, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura.
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FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 03 de maio e término no dia 31 de dezembro 
de 2021.

  
EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 006/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré.
CONTRATADO: Guilherme Tavares de Sousa.
CARGO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária 
do servidor, para. desempenhar a função de Assistente Administrativo, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.
 LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n° 669/2013, de 06 de maio de 
2013.
VIGÊNCIA: Tem início em 10 de maio e término no dia 31 de dezembro 
de 2021.
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