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 DECRETO nº 10/2020                      . 
Nova Olinda – TO, 17 de março de 2020 

 
 

"Dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção da disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Município de Nova Olinda/TO e dá outras 
providências".  

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, no uso de suas 

atribuições legais e,  
 
 
CONSIDERANDO a realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, 

notadamente no que tange à proliferação do novo coronavírus - COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de que todos os segmentos da 

sociedade, sobretudo a Administração Pública em geral, que lida diariamente 
com um grande volume de público, direcionem ações no sentido de definir 
diretrizes, conjugar esforços e alinhar providências a serem adotadas com 
vistas à preservação  da saúde da sociedade tocantinense e novalindense, em 
caráter de urgência, dada a magnitude e a velocidade com que a doença vem 
se propagando; 
 
 CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde - OMS 
declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, 
causador da COVID-19, se caracteriza como pandemia; 
 
  CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que dispões sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto ; 
 
            CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, 
 
  CONSIDERANDO que o Município de Nova Olinda-TO, através da 
Secretaria Municipal de Saúde também está desempenhando providências 
preventivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus, 
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DECRETA: 
 

Art. 1º - Os órgãos e as entidades da administração pública municipal 
direta e indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do 
COVID-19 (novo coronavírus), as medidas determinadas neste Decreto. 

 
Art. 2º - Ficam suspensas,  por prazo indeterminado: 
 
I - a concessão de autorização (licença) para a realização de festas e 

eventos de caráter coletivo, que impliquem em aglomeração de pessoas; 
 

II - as atividades de capacitação e de treinamentos realizados pelos 
órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta, que 
impliquem na aglomeração de pessoas; 

 

III - a participação de servidores em eventos ou viagens interestaduais; 
 

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o "caput" 
deste artigo deverão ser avaliadas e autorizadas pelo Gabinete do Prefeito. 

 
Art. 3º - Fica permitida a realização de reuniões em locais públicos com, 

no máximo 60 (sessenta) pessoas, desde que os locais estejam adequados a 
permitir o afastamento das pessoas e que sejam tomadas as medidas de 
prevenção necessárias; 

 
Art. 4º - No que diz respeito à Rede Municipal de ensino, aplica-se o 

disposto no Decreto nº 09/2020 de 16 de março de 2020. 
 
Art. 5º - Ficam orientadas as empresas privadas a cancelar toda e 

qualquer atividade ou evento com aglomeração de pessoas, tais como: bailes, 
festas, apresentações teatrais, exibição de filmes e shows. 

 
Art. 6º - Fica orientada a suspensão dos cultos religiosos,  ou que os 

mesmos sejam realizados mediante a obediência de protocolos de prevenção, 
evitando abraços e contatos físicos, bem como a aglomeração de pessoas em 
locais de pequeno espaço físico. 

 
Art. 7º - As empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo 

deverão proporcionar aos usuários veículos  devidamente higienizados e 
ventilados. 

 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olinda – TO, aos 17  dias do 

mês de  março de 2020. 
 

 

 

JOSÉ PEDRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 


