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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 010/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre as políticas de enfrentamento em caráter
de emergência, relativas à da saúde pública na esfera
municipal, em razão da pandemia Coronavirus –
COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO DE GOIATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso
de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO as declarações da OMS – Organização Mundial de
Saúde de 11 de março de 2020, que identificou o COVID-19 como PANDEMIA;
CONSIDERANDO, as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO, as recomendações do Governo do Estado do
Tocantins, do Governo Federal e da Secretaria Municipal de Saúde, inerentes às
medidas emergenciais preventivas e de enfrentamento da pandemia Coronavirus
– COVID -19;
CONSIDERANDO, ser imprescindível medidas coletivas de saúde
pública e bem estar social;
CONSIDERANDO que pandemia é enfermidade epidêmica
amplamente disseminada, e, portanto, capaz de oferecer grave risco à saúde
pública
CONSIDERANDO, ser imprescindível evitar em caráter de urgência
aglomerações de pessoas em todos e quaisquer locais públicos.
DECRETA:
Art. 1º- Ficam adotadas em nível municipal, todas as medidas
e recomendações impostas pela União e Estado do Tocantins, relativas ao
enfrentamento da pandemia: novo Coronavirus- COVID 19.
Art. 2º. Ficam suspensas pelo prazo indeterminado, as atividades
educacionais rede na pública municipal de ensino;
Art. 3º. Ficam provisoriamente suspensas, naquilo que couber, as
ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, as quais serão
regulamentadas no âmbito daquele órgão, pela Gestora do Fundo Municipal de
Assistência Social, nos uso das atribuições legais, sobretudo, quanto a suspensão
provisória de ações do CRAS, Bolsa Família, visitas do Criança Feliz.
Art. 4º. A Secretaria Municipal de Saúde, deverá regulamentar o
funcionamento de todas as Unidades vinculadas ao referido órgão, durante
a permanência da pandemia novo Coronavirus- COVID-19, de forma a
salvaguardar a saúde pública; devendo ainda, adotar medidas destinadas elidir
aglomerações de pessoas em postos de saúde, hospital municipal e Secretaria

municipal de saúde.
Art. 5º- Ficam suspensos provisoriamente o funcionamento regular de
ambientes fechados, tais como, clubes, boates, academias e similares.
Art. 6º. Ficam suspensos eventos, festas, apresentações,
confraternizações e outros em casa de eventos ou similar, exceto para aqueles
cujo público seja inferior a 100 pessoas, sob pena de esvaziamento do recinto.
Art. 7º. Ficam suspensos provisoriamente a realização de eventos
esportivos na circunscrição municipal;
Art. 8º- Bares, restaurantes, similares, deverão observar a distância
mínima de 2 (dois) metros entre as mesmas, bem como adotar todas as medidas
necessárias a evitar aglomeração de pessoas, bem como providenciar medidas
de proteção da saúde e prevenção da pandemia, nos moldes das orientações dos
sistemas de saúde Federal, Estadual e Municipal, nos respectivos recintos, vedada
a permanência de mais de 100 pessoas no local, sob pena de esvaziamento e
fechamento do estabelecimento.
Art. 9º. Os órgãos públicos municipais, ressalvada a devida
singularidade afeta à saúde, funcionarão no horário compreendido: 7:00 as 12
horas; devendo, ser resguardado durante o expediente, a distância mínima de
2 metros entre servidores e entre servidores e público em geral. Não sendo,
permitida a aglomeração de pessoas em nenhum órgão ou repartição pública.
Art. 10. Todas as viagens de servidores públicos municipais, no
interesse da atividade pública, somente poderá ocorrer mediante justificativa
devidamente provada da imprescindibilidade da mesma, e com a autorização
da autoridade competente.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor, ressalvadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIATINS, Estado do Tocantins,
aos 18 dias do mês de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SILVEIRA
PREFEITO

DECRETO N° 011/ 2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“Dispõe sobre a Autorização para festas dançantes com
cobrança de ingressos e serestas na sede do Munícipio de
Goiatins – TO”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATINS-TO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõem Lei Municipal n° 716/2013
de 24/09/2013 e o Código de Postura do Município.
RESOLVE:
Art. 1°. Fica determinado a Coletoria Municipal conceder até 3 (Três)
licença mensais para realização de festas dançantes com cobrança de ingresso
e 03 (Tres) serestas na Sede do Munícipio de Goiatins – TO. Com exceções das
festa cívicas do Município.
Art. 2º. Em caso de descumprimento deste Decreto fica autorizado
ao Coletor Municipal exercer o Poder de Polícia e interditar qualquer ambiente
infrator e caçar o Alvará para funcionamento (caso concedido).
Art. 3º -As Festas terão início às 22:00 horas até 3:00 horas da manhã
as serestas com início às 20:00 até as 24:00 horas.
Art. 4º - O salão de festa tem que está com a documentação em dia
com Alvara de Funcionamento Sanitário e também do Corpo de Bombeiro.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação no
placar oficial desta prefeitura.
Registre-se,

Antonio Luiz Pereira Silveira
PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se

Cumpra-se,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATINS-TO, aos
18 dias do mês de Março do ano de 2020.
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SILVEIRA
Prefeito Municipal
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOIATINS
DECRETO Nº 012/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Decreta situação de emergência e estabelece novas medidas
de efrentamentamento da COVID-19, bem como dispõe
sobre ações preventivas e restritivas de contenção do
avanço da Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATINS, Estado do Tocantins,
no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica
do Município, e,
CONSIDERANDO a Declaração de emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional pela Organização Municipal de Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência do novo Corona virus- COVID-19;
CONSIDERANDO, que a Covid-19 (Corona Vírus), foi classificada
em 11 de março de 2020 como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO que a despeito de todas as medias preventivadas já
realizadas pelos Governos Federal, Estadual, Municipal e toda coletividade, para
a contenção da pandemia, não foram suficientes a elidir totalmente agravamento
e disseminação da COVID- 19, em todos país;
CONSIDERANDO, que fora confirmado um caso da COVID-19 e
há mais casos suspeitos em municípios do Estado do Tocantins.
CONSIDERANDO, União, Estados e municípios, estão atuando
conjuntamento no enfrentamento da pandemia.
CONSIDERANDO, que o munícipio possui elevado quantitativo de
cidadão qualificados na “faixa de risco”, sucetível de contaminação;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13979/2020;
CONSIDERANDO o estatuído na Portaria 356/MG/MS;
CONSIDERANDO a preocupação com com o crescimento da curva
de contaminação e precavendo que ela seja ascendente e aguda;
CONSIDERANDO, que ainda não há em caráter definitivo, vacina
ou outro medicamenteo capaz de aniquiliar a COVID-19;
CONSIDERANDO, que o país apresentada elevado quantitativo
de casos suspeitos de infecção ou vários outros confirmados, com aumento
substâncial de registros.
CONSIDERANDO, o cartáter letal da COVID-19;
CONSIDERANDO os Decretos nº 6065/20, 6066/20, 6067/20,
emandos do Governo do Estado do Tocantins, para fins de enfrentamento da
COVID-19.
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público.
DECRETA
Art. 1º . Fica decretada situação de emergência no município de
GOIATINS, ESTADO DO TOCANTINS, para enfrentamento da pandemia
novo corona virus – COVID-19.
Art. 2º.Ficam os Secretários Municipais autorizados a dispensar
do atendimento ao público, para que realizem trabalho na modalidade “Home
Office”, em especial, no que tange servidores que fazem parte do grupo de risco
ao COVID-19, como: idosos, diabéticos, hipertensos, quem tem insuficiência
renal crônica e doenças respiratórias crônicas, mulheres grávidas e lactantes
para permanecerem em casa por prazo indeterminado, cujas medidas poderão
ser adotadas também em relação aos demais servidores públicos, por medida
de segurança em saúde pública, ressalvado em tudo, a supremacia do interesse
público e continuidade do serviços públicos essenciais, bem como a devida
publicidade das decisões, sobretudo, inerente à disciplina de funcionamento
dos respectivos órgãos públicos.
§ 1º. Os Secretários municipais ficam responsáveis pela disseminação
das informações e tomada de novas decisões, de acordo com a evolução da
pandemia do Covid-19, podendo, em conjunto com a Secreteria Municipal
expedirem orientações, recomendações, através de informativos expressos,
áudios e vídeos, de forma a garantir o mais amplo acesso de informações a
toda coletividade.
§ 2º. Os serviços públicos essenciais inerentes à saúde e assistência
social, terão escala de trabalho especiais, disciplinadas mediante Portarias,
expedidas pelas respectivas Secretarias, de forma a garantir o atendimento aos
casos prioritários, urgência e emergência.
§ 3º. Todos os órgãos públicos, deverão manter disponível aos
servidores e ao público em geral, nos respectivos recintos:
a) alcool gel 70% , para higienição das mãos e antebraço;
b)copos descartáveis;
c) Deve-se proceder ao menos três vezes ao dia a higinização de bens
móveis (mesas, caderias, armários e etc) e estrutura física (corrimão, masaneta
de portas e todos os lugares recomendados pela Secretaria Municipal de Saúde);
d) Devem nos órgãos públicos, disponiblizar em locais apropriadados
sabão líquido para higienização dos usuários, observadas as orientações da
Organização mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de
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Saúde;

e) Deve ser mantidade rigorosa limpeza e higienização dos banheiros,
com o fito de elidir proliferação do virus ou outras patologias.
.§ 4º. Os órgãos públicos que permanecerem em funcionamento em
razão de serviços essenciais, deverão observar todas as cautelas de segurança
à saúde pública, tais como: distância 2 metros entre mesas, distância de dois
metros entre pessoas; não permitir a aglomeração de mais de dez pessoas em
recinto fechado, observada as devidas proporcionalidades de lugar e espaço.
Art. 3º. Ficam dispensados por medida de segurança os colaboradores
que possuam concomitantemente os sintomas de febre baixa, tosse, dor de
garganta e coriza, devendo os mesmos informar as suas respectivas pastas, para
que sejam tomadas as providencias de fiscalização e acompanhamentos devidos.
Parágrafo único- O colaborador que porventura relatar
falsas condições de saúde incorrerá em infração disciplinar punível de acordo
com o grau da infração e a pena cominada no regime jurídico único, podendo
inclusive vir a sofrer a demissão do cargo público.
4º. Fica determinada a concessão de férias a todos os servidores que
porventura possuam férias vencidas exceto àqueles essenciais a ações necessárias
ao combate ao Corona Vírus (covid-19).
Parágrafo único - Em relação a frequência e férias de servidores,
por segurança legal, todos Secretários devem encaminhar via oficio ao RH da
Secretaria de Administração:
Relação de TODOS os servidores dispensados e os respectivos
períodos;
Férias que porventura forem concedidas, adiadas ou
revogadas.
Art.5º. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em todo e
qualquer lugar público e também em bares, restaurantes, lanchonetes e qualquer
tipo de estabelecimento comercial.
§ 1º– Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas em bares,
restaurantes, lanchonetes e similares, exceto aqueles que tradicionalmente são
considerados adegas.
Art.6º Fica proibida a comercialização de todo e qualquer produto
por ambulantes, trailers, carretas e similares, salvo o atendimento individual, a
domicílio, em casos excpecionais, relativos a produtos alimentícios.
Art.7º Fica proibida a locação de bicicletas, patins,
carrinhos, motonetas, e todo e qualquer instrumentos que possa ser utilizados
por diversas pessoas em entreterimentos.
Art. 8º Ficam suspensos, por prazo indeterminado, o funcionamento
de Clubes Recreativos, Balneários, Academias de Ginástica, Academias de
Natação,locais de locação para prática desportiva, salões de eventos e afins;
Art. 9º Ficam suspensos eventos expotivos públicos ou privadas que
possam ocasionar aglomeração de pessoas.
Art. 10. Ficam suspensos, em caráter excpcional e por tempo
indeterminado, aglomerações de pessoas em ambientes públicos ou privados
que possam ultrapassar o quantitativo de dez cidadãos, aplicando tal restrição,
também a eventos, shows, confraternizações, feiras, reuniões e equivantes;
ficando ressalvados os casos excecpionais na forma da Constituição Federal,
bem como, hospitais, sistemas prisionais, e demais casos a serem detalhadados
por Ato da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e ou
Governo do Estado; Ministério da Saúde.
Art.11. Orienta-se a todos as empresas (comércio e prestação de
serviços), bem como às igrejas e templos indistintamente, que adotem todas as
medidas de prevenção para enfretamento da COVID-19, incluíndo, por medida
de segurança em saúde, no que for compatível as medidas referidas nos art. 2º e
demais disposições do presente Decreto. Primando ainda, pela não aglomeração
de pessoas e concomitante distância de 2 metros entre os cidadãos em geral no
recinto, ressalvada as devidas singularidades.
Art. 12. A Secretaria municipal de saúde e às demais Secretarias
pertinentes, deverão providenciar, nos moldes da lei 8666/93, em caráter
emergencial, a aquisição de materiais e serviços destinados ao efrentamento da
pandemia – COVID-19.
Art. 13. Os demais casos, não dipostos no presente Decreto, poderão
ser disciplinados pela edição de novos atos normativos ou Leis, se necessário,
bem como por ato da Secretaria Municipal de Saúde, no que couber à referida
Unidade de gestão.
Art. 14.O descumprimento dos termos do presente Decreto implicará
na aplicação das sanções legais estabelecidas no código de posturas e de
vigilância sanitária do Município, fechamento de recintos, sem prejuízo da
adoção de outras medidas legais cabíveis, inclusive podendo configurar crime
contra a saúde pública.
Art. 15. Este Decreta entra em vigor na data de sua publicação, revogas
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATINS, ESTADO
DO TOCANTINS, aos 20 dias do mês de março de 2020.
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SILVEIRA
Prefeito

