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 DECRETO nº 12/2020                      . 
Nova Olinda – TO, 20 de março de 2020 

 
 

"Decreta situação de emergência e 
estabelece novas medidas de 
enfrentamento  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 NOVA OLINDA/TO, no uso de suas 

atribuições legais 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 Coronavirus- 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 medidas preventivas 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 todo o país; 
 
CONSIDERANDO, que fora confirmado um caso da COVID-19 e há mais 
casos suspeitos em municípios do Estado do Tocantins. 
 
 CONSIDERANDO,  que União, Estados e municípios, estão atuando 
conjuntamente no enfrentamento da pandemia.  
 
CONSIDERANDO, que o município possui elevado quantitativo de cidadãos 
qualificados na “faixa de risco”, suscetíveis de contaminação; 
 
 CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13979/2020; 
 
 CONSIDERANDO o estatuído na Portaria 356/MG/MS; 
 
 CONSIDERANDO a preocupação com   o crescimento da curva de 
contaminação e precavendo que ela seja ascendente e aguda; 
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CONSIDERANDO, que ainda não há  em caráter definitivo, vacina ou outro 
medicamento capaz de aniquilar a COVID-19; 
 
CONSIDERANDO,  que o país apresentada elevado quantitativo de casos 
suspeitos de infecção ou vários outros confirmados, com aumento substancial 
de registros;  
 
CONSIDERANDO, o caráter letal da COVID-19 e a supremacia do interesse 
público. 
 
CONSIDERANDO os Decretos nºs 6065/20, 6066/20, 6067/20, emanados do 
Governo do Estado do Tocantins, para fins de enfrentamento da COVID-19; 
 

 DECRETA: 
 
Art. 1º . Fica decretada  situação de emergência no município de NOVA 
OLINDA, ESTADO DO TOCANTINS, para enfrentamento da pandemia do 
novo coronavirus – COVID-19. 
 
Art. 2º.  Os serviços públicos essenciais inerentes à saúde, assistência social, 
limpeza urbana e finanças, terão escala de trabalho especiais, disciplinadas 
mediante Portarias, expedidas pelas respectivas Secretarias, de forma a 
garantir o atendimento aos casos prioritários, urgência e emergência.  
 
Art. 3º. Todos os  órgãos públicos,  deverão manter disponível aos servidores e 
ao público em geral,  nos respectivos recintos: 
a) álcool gel 70% , para higienização das mãos e antebraço; 
b) copos descartáveis; 
c) Deve-se proceder ao menos três vezes ao dia a higienização de bens 
móveis (mesas, cadeiras, armários etc.) e estrutura física (corrimão, maçaneta 
de portas e todos os lugares recomendados pela Secretaria  Municipal de 
Saúde e demais órgãos competentes; 
d) Devem os órgãos públicos,  disponibilizar em locais apropriados  sabão 
líquido  para higienização dos usuários, observadas as orientações da 
Organização mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de 
Saúde; 
e) Deve ser mantida rigorosa limpeza e higienização dos banheiros, com o fito 
de elidir proliferação do vírus ou outras patologias.  
 

Parágrafo Único. 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 mínima de 2 (dois) metros 
entre mesas, distância mínima de 01 (um) metro entre pessoas; não permitir 
a aglomeração de mais de dez pessoas em recinto fechado, observada as 
devidas proporcionalidades de lugar e espaço.  
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Art. 4º. 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. 
 
Parágrafo único - Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas em 
bares, restaurantes, lanchonetes e similares, exceto aqueles que 
tradicionalmente são considerados adegas. 
 
Art. 5º. Fica proibida a comercialização de todo e qualquer produto por 
ambulantes, trailers, carretas e similares, salvo o atendimento individual, a 
domicílio, em casos excepcionais, relativos a produtos alimentícios.  
 
 Art. 6º. Fica proibida a locação de bicicletas, patins, carrinhos, motonetas, e 
todo e qualquer instrumentos que possam serem utilizados por diversas 
pessoas em entretenimentos. 
 
Art. 7º. 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. 8º. Ficam suspensos eventos expositivos públicos ou privadas que possam 
ocasionar aglomeração de pessoas.  
 
Art. 9º. Ficam  suspensos, em caráter excepcional 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 equivalentes, ficando  
ressalvados os casos excepcionais na forma da Constituição Federal, bem 
como,  hospitais, sistemas prisionais, e demais casos a serem detalhados por 
Ato da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e 
demais órgãos governamentais competentes. 
  
Art. 10º - Ficam suspensas, por prazo indeterminado, a realização das provas 
do Concurso Público Municipal de Nova Olinda - TO nº 01/2019, até decisão 
ulterior. 
 
Art. 11º. Orienta-se a todas as empresas (comércio e prestação de serviços),  
bem como, às igrejas e templos  indistintamente, que adotem todas as medidas 
de prevenção para enfrentamento da COVID-19, incluindo, por medida de 
segurança em saúde, no que for compatível as medidas referidas no art. 3º e 
demais disposições do presente Decreto, devendo ainda, primar pela não 
aglomeração de pessoas e concomitante distância de 2 metros entre mesas de 
trabalho e entre os cidadãos em geral no recinto, ressalvada as devidas 
singularidades. 
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 Art. 12º.  Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata 
esta Lei, na forma do art. 4ª da Lei 13.979/20 e nos moldes da Lei 8.666/93. 
 
§ 1º.  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária 
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 
 
§ 2º.  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), no site: www.novaolinda.to.gov.br. 
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de 
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 
 
Art. 13º. A Secretaria municipal de saúde e às demais Secretarias pertinentes, 
deverão providenciar, nos moldes da lei 8.666/93, em caráter emergencial, a 
aquisição de materiais e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia – 
COVID-19, observada a necessidade, conveniência, economicidade e 
transparência do ato.  
 
Art. 14º. Os demais casos, não dispostos 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 em saúde.  
 
Art. 15º. 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, sem prejuízo da requisição do auxílio e força policial, se 
necessário for. 
 
Art. 16º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olinda – TO, aos 20  dias do 

mês de  março de 2020. 
 

JOSÉ PEDRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73

