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DECRETO Nº 026 DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

 

“Consolida as Medidas Temporárias Restritivas 

Para Prevenção dos Riscos de Disseminação  do  

Coronavírus (Covid-19) neste âmbito municipal e 

Dá Outras Providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas, dentre outros, pela 

Lei Orgânica do Município de Nova Olinda – TO. 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº. 13.979/2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da COVID-19 responsável pelo surto de 

2019; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 6.092, que dispõe sobre 

recomendações gerais aos Chefes de Poder Executivo Municipal para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 (novo Coronavírus), bem assim 

sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, na forma que 

especifica, e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor dos Decretos municipais nº 12/2020 (Decreto de 

emergência), 15/2020, 19/2020, 20/2020, 23/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020 

34/2020, 43/2020,44/2020 e 009/2021, todos do município de Nova Olinda - 

TO, adotando, dentre outros, medidas temporárias restritivas para a prevenção 

dos riscos de disseminação do novo Coronavirus – COVID- 19, e outras 

providências; 

CONSIDERANDO a competência dos Municípios previstas no art. 23, I da 

Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a ata da reunião ordinária do Comitê Intergestor de 

Enfrentamento do Novo Coronavírus – COVID-19, datada de 08 e 12/04/2021, 

realizadas respectivamente  nas dependências da Secretaria Municipal de 

Saúde de Nova Olinda – TO e na Prefeitura Municipal. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - A justificada manutenção da situação de emergência no âmbito deste 

Município de Nova Olinda – TO, para fins de enfrentamento da Pandemia  do 

Novo Coronavírus – COVID-19. 

Art. 2º - As aulas presenciais da rede pública municipal de ensino deverão 

permanecer suspensas, seguindo no decorrer do corrente ano, as disposições 

normativas emanadas do Governo do Estado, Ministério da Educação, dentre 

outras. 

Art. 3º - Permanece obrigatório o uso de máscara, podendo ser utilizadas 

máscaras artesanais e/ou caseiras, na forma da Nota informativa nº 03/2020 

do Ministério da Saúde, em todos os estabelecimentos públicos e privados, 

bem como em qualquer local público onde haja ou possa ocorrer concentração 

de pessoas. 

Art. 4º - Enquanto vigente este Decreto, o funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de quaisquer natureza, 

estarão suspensos das 20:00hs às 06:00hs, todos os dias da semana. 

§1º - Excetuam-se as farmácias, restaurantes, postos de gasolina, oficinas, 

borracharias e demais atividades essenciais, observadas as singularidades e 

regras estatuídas no presente Decreto. 

§2º - A suspensão de que trata o caput deste artigo estende-se ainda à 

circulação de pedestres, bicicletas, motocicletas e automóveis, salvo em caso 

de comprovada necessidade. 

§3º - Clubes recreativos, quadras de esportes, ginásios e campos esportivos 

poderão funcionar, desde que observada e ocupação de no máximo 30% 

(trinta por cento) do espaço físico disponível, observadas as medidas de 

segurança dispostas no anexo II deste Decreto. 

§4º - Ficam mantidas, nos termos do art. 3º deste Decreto, as celebrações de 

missas, cultos e rituais, desde que observadas as medidas de segurança 

dispostas no anexo III do mesmo. 

§ 5º - Fica mantido o funcionamento de academias, de acordo com o disposto 

no art. 3º deste Decreto, desde que observadas as medidas de segurança 

dispostas no anexo IV do mesmo. 

§ 6º - Fica mantido, nos termos do art. 3º deste Decreto, o funcionamento de 

salões de beleza, barbearia, esmaltaria, consultórios odontológicos, 

consultórios para atendimento clínico, clínicas de estética, clínicas de 

fisioterapia, mediante atendimento aos clientes, com horário previamente 

agendado, e, observadas todas as medidas de segurança estatuídas para os 

locais de prestação de serviços, compreendendo, dentre outras, a 

obrigatoriedade do uso de máscara e higienização das mãos com álcool 70% 

(setenta por cento) INPM. 

§7º - Bancos, correspondentes bancários, lotéricas, cartórios de registro civil, 

cartórios de títulos e documentos, poderão funcionar, desde que observadas as 
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medidas de segurança dispostas no anexo V deste Decreto. 

§8º- Supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros e congêneres poderão funcionar, desde que observadas as 

medidas de segurança dispostas no anexo VI deste Decreto; 

§9º - Ficam vedadas as reuniões de qualquer natureza, exceto quanto as 

celebrações de  missas, cultos e rituais, previstas no §4º deste artigo. 

§10 – Fica vedado a realização de congresso de qualquer natureza. 

Art. 5º - É vedado a aglomeração de pessoas em espaços públicos. 

Art. 6º - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. 

Art.7º - Ficam adotadas no âmbito municipal os seguintes critérios quanto 

a óbitos, velórios e serviços funerários: 

§1º -  As empresas responsáveis pelos serviços funerários deverão tomar 

todas as medidas conforme orientações e normativas expedidas pelas 

autoridades sanitárias. 

 §2º -  Nos casos em que o óbito não decorre de suspeitas ou confirmação 

do Coronavírus (COVID-19), os velórios deverão obedecer aos seguintes: 

I- O tempo de cerimônia do velório fica limitado até o limite 12 (doze) 

horas de duração. 

II- Os responsáveis pela realização do cerimonial de velório deverão 

providenciar avisos, a serem fixados em locais de fácil visualização, 

quanto ao uso obrigatório de máscaras, e a disponibilização de 

alcool em gel 70% (setenta por cento) para assepsia das mãos. 

III- Exceto os membros familiares, fica vedado qualquer tipo de 

aglomeração de pessoas em velórios e sepultamentos, sendo que os 

presentes deverão adotar o uso obrigatório de máscaras e 

distanciamento de 1.5 metros. 

IV- Nos caso de óbito de pessoa com diagnóstico confirmado ou 

suspeito do novo Coranavírus (COVID-19), uma vez realizados os 

atos de preparação do corpo pela prestadora de serviço, este deverá 

seguir imediatamente para o sepultamento, sem a realização de 

cerimônia de velório. 

A- Fica autorizado a participar do cortejo apenas os familiares do 

falecido mediante uso obrigatório de máscara e distanciamento de 

1.5 metros entre os membros da família.  

 Art. 8º - Fica estabelecido a sanitização de ambientes e vias públicas em 

que há maior fluxo de  pessoas no intuito de combater a proliferação do 

vírus do COVID-19. 

Art. 9º - Fica mantido o Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 (quatorze) 

dias, a todos que apresentarem casos de síndromes gripais, mesmo que 

sem sinais de gravidade, independentemente de confirmação laboratorial, 

nos termos de ato médico praticado na rede pública ou privada de saúde. 
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Parágrafo único - servidores do município que incorrerem na inobservância 

do protocolo de isolamento referido no caput deste artigo ou de quaisquer 

outras medidas estabelecidas neste Decreto, estarão sujeitos a medidas 

disciplinares, dentre outras, nos termos da legislação federal, estadual e 

estatuto do servidor público municipal. 

Art. 10 - A fiscalização pelo pleno cumprimento deste Decreto restará a cargo 

da Equipe de Enfrentamento da COVID-19 e da Vigilância Sanitária deste 

Município de Nova Olinda – TO, sem prejuízo do auxílio das demais 

Secretarias dele integrantes. 

§1º - Para viabilizar a plena observância do disposto previsto no caput deste 

artigo, é autorizada ainda a adoção de medidas preventivas de 

conscientização, tais como a realização de visitas in loco nos 

estabelecimentos comerciais, panfletagens, dentre outras. 

Art. 11 - As infrações administrativas serão punidas com as seguintes penalidades, 

sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa decorrente de outras 

Leis: 

I - advertência verbal; 

II - multa; 

III - embargo; 

IV - interdição; 

V - cassação do Alvará de Localização e Funcionamento do Estabelecimento. 

§1º - Quanto às pessoas físicas: a) R$ 50,00 (cinqüenta reais) em caso de 2º 

(segunda) reiteração infracional; e o valor de R$ 100,00 (cem reais), a partir 

da 3º (terceira). 

§2º - Quanto às pessoas jurídicas: a) R$ 250,00 (duzentas e cinqüenta reais) em 

caso de 2º (segunda) reiteração infracional; e o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a partir da 3º (terceira). 

Art. 12 - As infrações serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com 

a lavratura de auto de infração ou, nos casos de cassação do Alvará, com a notificação, 

observado o rito estabelecido nesta Lei. 

Art. 13 - O auto de infração conterá: 

I - o nome do infrator ou responsável, seu domicílio ou residência e demais elementos 

necessários à sua qualificação e identificação; 

II - o local, data e hora em que a infração foi constatada; 

III - o dispositivo legal transgredido e a descrição sucinta da infração em termos 

genéricos;  

IV - o preceito legal que autoriza a imposição de penalidade; 

V - as assinaturas do autuante, do autuado ou seu representante legal, e nas suas 

recusas, de duas testemunhas, devendo o fato constar no respectivo auto; 

VI - em caso de aplicação de multa, concessão do prazo de 10 (dez) dias, para que o 

infrator recolha a multa imposta ao Tesouro Municipal, sob pena de inscrição do seu 
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valor em Dívida Ativa. 

Parágrafo único. As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade do auto de 

infração, quando no processo constarem elementos suficientes a comprovar a ocorrência 

da infração e/ou a responsabilidade do infrator. 

Art. 14 - Os integrantes da Equipe de Enfrentamento da COVID-19 e da 

Vigilância Sanitária deste Município de Nova Olinda – TO, e demais 

Secretarias dele integrantes, poderão, justificadamente, solicitar o auxílio das 

forças auxiliares de segurança pública, caso necessário. 

Art. 15 - Para fins de conferir total publicidade ao presente Decreto é 

autorizada a divulgação por todos os meios, inclusive, com disponibilização de 

carro de som nas vias públicas deste Município de Nova Olinda – TO, com 

intercalação mínima de 1 (uma) vez por semana, sem prejuízo de eventual 

ampliação, caso devidamente necessário. 

Art. 16 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, devogando-se 

assim as demais disposições em contrário, inclusive, os Decretos Municipais 

nºs 12/2020, 15/2020, 19/2020, 20/2020, 23/2020, 29/2020, 30/2020 34/2020, 

43/2020, 44/2020 e 009/2021. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 13 de abril de 2021. 

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal em Exercício
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ANEXO I - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DE BARES E ADEGAS, RESTAURANTES, 

LANCHONETES, PIZZARIAS E CONGÊNERES: 

 

I. Impossibilidade de trabalho das pessoas consideradas do grupo de risco; 

II. Disponibilização obrigatória aos clientes e trabalhadores de álcool 70% 

(setenta por cento) INPM; 

III. Não admissão da presença de pessoas sem o uso de máscara; IV - 

intensificação das ações de limpeza; 

IV. Permanência de clientes exclusivamente em mesas; mesas com 

capacidade limitada a 4 (quatro) lugares, com afastamento mínimo entre 

elas, medido de cadeira a cadeira, de 1,5 metros (um metro e meio); e  

V. Ocupação de no máximo 30% (trinta por cento) do espaço físico 

disponível. 
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ANEXO II - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O 

FUNCIONAMENTO BALNEÁRIOS, CLUBES RECREATIVOS, 

QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS ESPORTIVOS: 

 

I – clubes e balneários:  

a) funcionar com ocupação de no máximo 30% (trinta por cento) do espaço 

físico disponível;  

b) assegurar a observância, por parte dos presentes, dos procedimentos de 

segurança e higienização, tais como: distanciamento social, uso de máscara e 

utilização de álcool em gel, dentre outros, no que for praticável, além de 

outras medidas que foram orientadas pela Setor de Vigilância sanitária do 

município.  

c) comunicar a Vigilância sanitária dia e horário da realização dos eventos. 

 

II – quadras, ginásios e campos esportivos, públicos ou privados: 

 

a) informar previamente à vigilância sanitária os dias e horários dos jogos; 

b) Evitar realização de eventos com comparecimento de torcedores. 

c) Todos os presentes nos referidos locais deverão manter, observadas as 

devidas singularidades das atividades esportivas, a utilização de máscara, 

álcool 70 INPM, distanciamento social; 
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ANEXO III - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA AS CELEBRAÇÕES 

DE MISSAS, CULTOS E RITUAIS. 

 

I - disponibilização obrigatória aos fiéis e demais frequentadores de álcool 

70% (setenta por cento) INPM; 

II - obrigatoriedade do uso de máscaras; 

III - higienização de microfones e instrumentos de uso compartilhado; 

IV - distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre um acento e  outro; 

V - proibição de cumprimentos convencionais, tais como aperto de mãos, 

ósculos e abraços. 
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ANEXO IV - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS: 

 

I - disponibilização obrigatória aos clientes e demais frequentadores de álcool 

70% (setenta por cento) INPM; 

II - obrigatoriedade do uso de máscaras; 

III - higienização de aparelhos, tatames, equipamentos e acessórios anterior e 

posteriormente à sua utilização. 

IV - ocupação de no máximo 30% da capacidade total do estabelecimento e 

preferencialmente com horário agendado para evitar aglomeração ou 

descumprimento do percentual permitido para ocupação. V - proibição de 

prática de atividades que impliquem em contato físico. 
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ANEXO V - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O FUNCIONAMENTO 

DE BANCOS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, LOTÉRICAS, 

CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL E CARTÓRIOS DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS: 

 

I- o atendimento ao público, deve compreender o distanciamento mínino de 

1,5 metros (um metro e meio) entre pessoas, bem como o quantitativo 

máximo de 4 (quatro) pessoas na área interna do estabelecimento. 

II- Fixar demarcação horizontal para melhor visualização dos usuários. 

III- Orientar a todos o clientes a devida observância de distanciamento de 1,5 

metros (um metro e meio) entre pessoas nas filas na parte externa dos 

respectivos estabelecimentos. 

IV- Orientar a todos os clientes quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras. 

V- Constar na entrada dos estabelecimentos mencionados no presente 

dispositivo informação expressa (cartaz, comunicado ou informativo 

equivalente) quanto à obrigatoriedade do uso de máscara para adentrar ao 

recinto, bem como o obrigatoriedade de higienização prévia das mãos com 

álcool 70% (setenta por cento) INPM, cujo item deverá está disponibilizado 

aos usuários na entrada dos referidos estabelecimentos. 
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ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

 

 

 

ANEXO VI - DECRETO Nº 026/2021 

 

 

 

RELAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O FUNCIONAMENTO 

DE SUPERMERCADOS, MERCADOS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, 

PEIXARIAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CONGÊNERES: 

 

I - impossibilidade de trabalho das pessoas consideradas do grupo de risco; 

II - não autorizar o acesso de pessoas sem o uso de máscara ao estabelecimento; 

III - disponibilizar na entradas dos referidos estabelecimentos, para acesso 

aos clientes, álcool 70% (setenta por cento) INPM e ou pia com sabão líquido, 

papel descartável e cesto de lixo, para higienização das mãos de todos os que 

ingressarem no estabelecimento; 

IV - manter no estabelecimento, informativos visíveis a todos os clientes 

quanto aos locais para higienização das mãos; 

V- sejam fixadas nos referidos locais faixas horizontais informativas quanto 

ao distanciamento entre pessoas, observada a recomendação para que não haja 

aglomeração de pessoas nos referidos locais que comprometa a saúde de 

colaboradores e clientes. 

VI- monitorar o quantitativo de clientes dentro de recinto de forma a 

salvaguardar o trânsito dos mesmos com distanciamento de no mínimo 1,5 

(um metro e meio) metros entre pessoas, bem como organizar a entrada de 

clientes no estabelecimento e distanciamento mínimo dos mesmos quando 

houver filas, ou qualquer aglomeração para ingressar no estabelecimento. 

VII- assegurar que não seja excedido o percentual 30% da capacidade total do 

estabelecimento, quanto à presença de pessoas no ambiente. 

 


