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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
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DECRETO MUNICIPAL Nº 181/2021
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CERTIDÃO
Certifico que e, p1 e~ente ato
foi pubucaoo no quadro de
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, · 1,;27:2/

"Altera, no que couber, os Decretos n. 058, 111, 112, 118,
125, 127, 132, 136, 146 e seguintes 'que Decretou Estado
de Emergência e Regulamentou Medidas Sanitárias em
âmbito do Município de Palmeirópolis decorrente da
pandemia' e dá outras providências."

O
DE PALMEIRÓPOLIS - TO, no uso de suas atribuições legais e
especialmente em. decorrência da Decretação de Estado de Emergência por forca do
. - '
Decreto n. 1.060/2020,;ce

CONSIDERANDO que é dever do Estado e do Município garantir a proteção da

saúde do cidadão, tal como dispõe o art. 196, da Constituição Federal, tutelando a vida
como o bem jurídico de maior valor;
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CONSIDERANDO que o Município sempre atendeu todas as recomendações do
Ministério Público Estadual, bem como, caminhou em simetria com as determinações do
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que foi sancionada a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe

sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, concedeu MEDIDA
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 6.625, prorrogando os efeitos da
lei n. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO a edição dos Decretos anteriores, os quais determinaram

medidas a serem seguidas em âmbito municipal observando a evolução do vírus;
CONSIDERANDO a redução do número de casos ativos e a estabilização do

quadro pandêmico, resultado alcançado pelas políticas públicas adotadas e, especialmente
pela cooperação da comunidade e do comércio local;

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados os Decretos anteriores, no que couber, conforme

determinações aqui entabuladas, com estrito e obrigatório cumprimento de medidas e
observações essenciais para a manutenção da eficiência do enfrentamento da pandemia
porCovidl9.

