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Decreto n°. 058/2021
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Palmeirópolis - TO, 04 de janeiro de 2021.

"Dispõe sobre a manutenção da declaração de situação de
emergêneia em saúde pública no município de Palmeirópolis,
bem como sobre medidas de enfrentamento da pandemia
provocada pelo coronavírus (covid-19) nas partes
especificadas, e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de
importância internacional pela Organiza- ção Mundial da Saúde, em 30 de janeiro
de 2020, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (CO VID-19);
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo
Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de mifigar a disseminação da doença em
razão dos elevados riscos à saúde pública,
DECRETA:
Art. I o Mantém declarada situação de emergência em Saúde Pública no
município de Palmeirópolis-To em razão de pandemia de doença infecciosa viral
respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo coronavírus.
Art. 2o. Fica instituído ao Comitê de Crise, modificar as medidas referentes ao
enfrentamento da proliferação do COVID-19 de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico, por meio de Portaria da Coordenadora do Comitê de Crise.
Art. 3o A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este
Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e
entidades do Município.
Art. 4o Os órgãos e entidades municipais, bem como os estabelecimentos
privados, deverão prover dispensadores com álcool em gel em pontos de maior
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circulação, tais como: recepção e corredores.
Parágrafo único. Fica instituído o uso OBRIGATÓRIO de Máscaras em locais
públicos, privados, estabelecimentos comerciais e/ou qualquer local que tenha
circulação de pessoas bem como o DISTANCIALMENTO SOCIAL de no mínimo 2m.
Art. 5o Deverá ser pelo Comitê de Crise OBRIGATÓRIO que pessoas sintomáticas não
frequentem locais públicos.
Art. 6o Empresas contratadas peta administração púbica, serão responsabilizadas em
adotar os meios necessários para conscientizar seus empregados sobre as medidas
de enfrentamento ao COVID-19, bem como sobre a necessidade de informar a
ocorrência de sintomas respiratórios ou de febre de seus empregados, sob pena de
responsabilização contratual em caso de omissão que cause prejuízo à
Administração Pública Municipal.
Art. 7o. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública declarada no
art. I o deste Decreto, os órgãos da Administração Pública Municipal adotarão as
orientações e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial
de Saúde, bem como das entidades de saúde estadual e local, com o objetivo de
proteção da coletividade.
Art. 8. Para o atendimento às determinações da Portaria n° 356, de 2020, do
Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão comunicados pela
Secretaria Municipal da Saúde ou pelos profissionais de saúde da ocorrência do
descumprimento do isolamento ou da quarentena.
Art. 9. Fica restrita a capacidade máxima de 30% do local de realização de
quaisquer eventos culturais, artísticos, esportivos, educacionais, científicos e
religiosos bem como festas em geral (espaços de eventos) incluindo reuniões
familiares em residências, que causem aglomeração de pessoas, a fim de evitar a
contaminação e disseminação pelo coronavirus.
Art. 10. Fica proibida toda e qualquer atividade relacionada ao Carnaval 2021
no âmbito do Município de Palmeirópolis-To;
Art. 11.
Fica proibida qualquer veiculação de propagandas volantes
relacionadas a convites para eventos e/ou promocionais relacionados ao
comércio em geral que cause aglomerações de pessoas.
Art. 12. Fica suspensa a concessão de férias aos servidores da Secretaria
Municipal da Saúde, bem como o gozo daquelas concedidas que ainda não
tiveram iniciada a fruição.
Art. 13. Fica SUSPENSOS a realização de velórios nos casos em que a Certidão
de óbito atestar morte por infeccção pelo coronavirus.
Art. ?4. Os serviços públicos suspensos por este Decreto, mediante avaliação de
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comitê crise, poderão ser reestabelecidos a qualquer tempo, de acordo com a
evolução do cenário epidemiológico.
Art. 15. O descumprimento contido nos artigos deste Decreto sujeitará o infrator
às penalidades administrativas, cíveis e criminais, inclusive cassação de alvará, para
atividades comerciais;
Art. 16. Ficam suspensas temporariamente as aulas presenciais da Rede Pública
Municipal de Ensino, poderão ser reestabelecidos a qualquer tempo, de acordo com
a evolução do cenário epidemiológico;
Art. 17. Ficam alterado temporariamente o horário de expediente de 07h as
11 h com atendimento ao público nas repartições públicas municipal com
observância ao Art. 9 . Das 13h às 17h trabalho interno administrativo. COM
EXCESSÕES DAQUELES ÓRGÃOS MUNIPAIS QUE NÃO PODERÃO HAVER PARALISAÇÃO.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará
enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo COVID-19.
Gabinete do Prefeito de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês
de janeiro de 2021.

