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DECRETO Nº 19/2020 

Nova Olinda – TO, 30 de Abril de 2020. 
 

 

Adere às recomendações e políticas públicas Estadual e Federal, impõe medidas 

restritivas e determina ações preventivas para a contenção do avanço e enfrentamento da 

COVID-19 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, Estado do Tocantins, no uso das 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO o elevado aumento contaminação de SAS-CORV- 2, em toda 

região, incluíndo o registro de um caso positivo em Nova Olinda-TO;  

 

CONSIDERANDO, na hipótese de colápso na saúde pública, não há  condições de 

atendimento da população de todas as cidadas abrangidas na região Norte, sendo 

Araguaína o pólo de atendimento, com poucos leitos disponíveis de UTI; 

 

CONSIDERANDO,  as orientações e recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, 

no sentido, que o isolamento social é medida necessária diante do quadro da saúde 

pública que se observa atualmente; 

 

CONSIDERANDO, que a localização de Nova Olinda, às margens da Br 153, favorece 

o trafêgo de pessoas de outros locais, e, por conseguinte,  aumenta o risco de 

contaminação;  

 

CONSIDERANDO, que todas as medidas de competência da Secretaria Municipal de 

Saúde já estão sendo realizadas;  

 

CONSIDERANDO, a supremacia do interesse público; 

 

CONSIDERANDO, que o momento é crítico e demanda colaboração dos Entes 

Públicos, privados e toda sociedade.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam adotadas em nível municipal no que couber, resguardadas as 

singularidades, todas as medidas restritivas impostas, ou as que venham a ser, pelo 

Governo Federal e pelo Governo do Estado do Tocantins. 

 

Art. 2º Ficam suspensos por tempo indeterminado os atendimentos ao público nas 

secretarias e autarquias municipais, resguardados àqueles de caráter essencial, definidos 

por seus respectivos titulares. 
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Parágrafo único As secretarias municipais deverão manter atendimento à população 

através de telefones, e-mails, whatsapp ou outras ferramentas. 

 

Art 3º. O transporte coletivo de passageiros da cidade de Nova Olinda para outras 

localidades e virse-versa,  somente poderá ser realizado, mediante observância de todas 

as regras de saúde pública constante do presente Decreto, em especial, uso de máscaras  

por todos condutores, cobradores e passageiros, bem como disponibilização de acóol 70 

graus INPM, tanto no momento do ingresso dos passageiros, quanto no desembarque. 

Devendo também ser realizada a higienização de todos os bancos,  portas, maçanetas, 

após os desembarques.   

Parágrafo único-  No transporte coletivo de passageiros deverá ser observado  o limite 

máximo de passageiros de até 50% (cinquenta porcento) dos assentos disponíveis em 

cada veículo.  

 

Art. 4º  Fica proibida o ingresso no município  de transporte/turisimo coletivo de 

passageiros de outras localidades do país.  
 

Paráfrafo único- A Secretaria municipal de Saúde através da setor de vigilância 

sanitária, poderá  designar fiscais para atuar nas divisas do município de forma 

preventiva, e se necessário, realizar todas as medidas legais inerentes à saúde pública, 

podendo, a Secretaria municipal de saúde editar orientações para o bom e fiel 

cumprimento das medidas necessárias a salvaguardar a saúde pública.  

 

Art. 5º Fica adotada no âmbito municipal a nota técnica da ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária quanto a óbitos e serviços funerários. 
 

Parágrafo único Os velórios somente serão permitidos nos locais preparados e 

apropriados para tal fim. 

 

Art. 6º Ficam suspensos por tempo indeterminado, tanto em áreas públicas quanto 

privadas, todos e quaisquer eventos públicos     e privados, tais como: shows, 

apresentações culturais, festas, confraternizações e correlatos. 
 

Parágrafo único Qualquer aglomeração acima de 8 (oito) pessoas, excluídos os 

residentes, em residências, chácaras ou propriedades privadas, urbanas e rurais, constitui 

infração a este artigo. 

 

 Art. 7º. A partir de 04 de maio de 2020,  é obrigatório o uso de máscaras, podendo ser 

utilizadas máscaras artesanais/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. 8º.Bancos, correspondentes bancários, lotéricas, cartórios de registro civil, 

cartórios de títulos e documentos, poderão funcionar, observadas as seguintes regras:  

I- quando do atendimento ao público, deve ser atendido o distanciamento mínino de 2 

(dois) metros entre pessoas, bem como o quantitativo máximo de 4 (quatro) pessoas na 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

 

Avenida Goiás, nº. 1284 -  Centro – Telefone: (63)3452-1408/3452-1662 – CEP: 77.790-000 – Nova Olinda – Tocantins 

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

 

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 dois metros 

entre pessoas nas filas na parte externa dos respectivos estabelecimentos.  

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

V-  Constar na entrada dos estabelecimentos mencionados no presente dispositivo 

informação expressa (cartaz, comunicado ou informativo equivalente) quanto à 

obrigatóriedade do uso de máscara para adentrar ao recinto, bem como o 

obrigatoriedade de higienização prévia das mãos com alcóol gel 70 graus, cujo item 

deverá está disponibilizado aos usuários na entrada dos referidos estabelcimentos.  

 

 Art. 9º. Os demais estabelecimentos abaixo relacionados, podem funcionar, desde que 

observadas todas as regras afetas à segurança em saúde pública, tais como: 

disponibilização de acóol gel na entrada do estabelecimentos, ingresso de pessoas no 

local somente mendiante o uso de máscara, devendo constar na entrada dos referidos 

locais orientações ou informativos inerentes à medidas de segurança em saúde 

estatuídas no presente Decreto, bem como nas demais normas inerentes à prevenção e 

efrentamento da Pandemia –COVID-19, além das demais regras abaixo detalhadas:  

I – clínicas médicas – exclusivamente com hora marcada;  

II – laboratórios– exclusivamente com hora marcada; 

III– farmácias; 

IV– funerárias e serviços correlatos; 

V – petshops; 

VI – lojas de produtos agropecuários; 

VII – lojas de materiais para construção;  

VIII – distribuidores de gás; 

IX– postos de combustíveis, borracharias, oficinas de manutenção e reparos mecânicos, 

excetuadas as oficinas de funilaria  e pintura; 

X– indústrias, inclusive construção civil; 

XI – empresas de telefonia, de telecomunicações e de serviços de internet; 

XII– comercialização de peças e prestação de serviços de manutenção e conserto em 

veículos, máquinas e equipamentos, refrigeração, eletrodomésticos, eletrônicos e 

equipamentos de informática; 

XIII– lojas de suplementos naturais; 

XIV– transportadoras de cargas e mercadorias; 

XV– hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros 

e centros de abastecimento de alimentos, com funcionamento até as 21 horas, no 

máximo; 

§ 1º- hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros 

e centros de abastecimento de alimentos, além das regras acima elencadas, devem 

disponibilizar na entradas dos referidos estabelcimentos, para acesso aos clientes, de 

pia, sabão líquido, papel descartável, cesto de lixo, para higienização das mãos de todos 

os que ingressarem nos mencionados estabelecimentos.  Devendo, ainda manter nos 

referidos establecimentos, informativos visíveis a todos os clientes quanto aos locais 
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onde haja pia para higienização das mãos, bem como alcóol gel 70 graus para utilização 

pelos clientes, e ainda, recomenda-se  sejam fixados nos referidos locais faixas 

horizontais informativas quanto ao distacimento entre pessoas, observada a 

recomendação para que não haja aglomeração de pessoas nos referidos locais que 

comprometa a saúde de colaboradores e clientes.  

§ 2º. Os estabelecimentos referidos no inciso  X, devem ainda monitorar o quantativo de 

clientes dentro de recinto de forma salvaguardar o transito dos mesmos com 

distancialmento de no mínimo dois metros entre pessoas, bem como organizar a entrada 

de clientes no estabelecimento e distanciamento mínimo dos mesmo quando houver 

filas, ou qualquer aglomeração para ingressar no estabelecimento.  

 

Art. 10. A suspensão de funcionamento será parcial nos seguintes estabelecimentos, 

observadas aindas as seguintes disposições: 

I – clínicas odontológicas – atendimento exclusivamente com hora marcada, sendo 

aceitável a permanência em espera de apenas um cliente, desde que mantido espaço 

mínimo de 4 (quatro) metros entre cadeiras de atendimento e obedecido o protocolo do 

Conselho Federal de Odontologia; 

II - clínicas veterinárias – apenas atendimentos de urgência e emergência; 

III - Clínicas de Estética, salões de beleza, barbearias - atendimento exclusivamente 

com hora marcada, sendo aceitável a permanência em espera de apenas um cliente, 

desde que mantido espaço mínimo de 4 (quatro) metros entre cadeiras de atendimento. 

 

 Art. 11. Templos religiosos podem manter suas portas abertas, no entanto, celebrações, 

missas e cultos somente serão realizados de forma virtual. 

 

 Art. 12.- Fica vedada a permanência pessoas em Restaurantes, lanchonetes e similares, 

sendo permitido somente  atendimento delivery, drive thru.   
 

 Parágrafo único- Ficam mantidas regras de segurança em saúde pública a serem 

observadas pelos estabelecimentos referidos no presente artigo, no que se refere a 

utilização toucas, máscaras e luvas para quando do manuseio de alimentos e 

atendimentos a clientes.  

 

Art. 13. A suspenpensão será total, entre outros, nos seguintes estabelecimentos: 

I - bares; 

II -boates e casas noturnas; 

III - espaços destinados a eventos; 

IV – clubes recreativos; 

V – clubes, quadras, ginásios e campos esportivos; 

VI – academias; 

VII - comércio de ambulantes em geral; 

 

Art. 14. É terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica em qualquer 

estabelecimento comercial, industrial e de serviços, bem como em todo e qualquer local 
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público neste  Município. 

 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Saúde, poderá estabelecer  através de portaria, 

orientações para o funcionamento dos estabelecimentos (supermercados, mercearias e 

feiras de produtos de alimentícios), destacando-se as seguintes medidas: 

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

II - escala de revezamento entre funcionários no atendimento direto ao cliente; 

III -  intensificação das ações de limpeza; 

IV - adoção de mecanismos para manutenção de ambientes arejados e saudáveis; 

V - distância mínima de 2 (dois) metros entre pessoas em 

eventuais filas; 

VI - número máximo de pessoas (clientes somados aos atendentes) nos 

estabelecimentos; e 

VII - fixação de placa informativa sobre a capacidade máxima de atendimento do 

estabelecimento. 

 

Art. 16. As aulas na rede pública municipal de ensino, deverão permanecer suspensas, 

seguindo no decorrer do corrente ano, as disposições e normativas emandas do Governo 

do Estado, Ministério da Educação, dentre outras que se fizerem necessárias. 

  

Art. 17. Para ampliar e auxiliar nas medidas urgentes de prevenção, restrição e 

contigenciamento da COVID-19, poderá haver contratação de até no máximo 5 ( cinco 

fiscais), sendo 1 fiscal de posturas 4 (três) de vigilância sanitária.  

 

Art. 18. A fiscalização quanto ao cumprimento das disposições do presente Decreto e 

demais atos normativos inerentes às medidas de enfrentamento da COVID-19, serão 

realizadas  conjuntamente pela vigilância epidemiológica, fiscalização ambiental, 

fiscalização de posturas, fiscalização sanitária, com apoio, se necessário, das polícias 

militar, civil, ambiental e bombeiros. 

 § 1º. Os infratores responderão por crime contra a ordem e saúde pública, além de 

multas previstas na legislação municipal. 

§ 2º. A reincidência será motivo para imediata interdição do estabelecimento, sendo 

necessária a formalização de Termo de Ajuste de Conduta entre o Município, Ministério 

Público Estadual e o infrator para eventual reabertura. 

§ 3º. O desacato a servidor público, no exercício da função, constitui crime, estatuído no  

331 do Código Penal Brasileiro, respondendo o causador  do ato, na forma da lei, sem 

prejuízo das demais medidas legais aplicáveis.  

§ 4º. Denúncias poderão ser feitas pelo 190 da Polícia Militar ou: 

I – pelos telefone (63) 3452-1814 ( horário comercial); 

II – pelo telefone móvel: por mensagem via whatsapp +55 63  99228-8461;  

III - por mensagem via e-mail: prefeituranv@hotmail.com 

 

Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos 

exclusivamente quanto  à obrigatoriedade do uso de máscaras fixados para a partir do 
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dia 04 de maio de 2020, quanto aos demais o cumprimento deve ser imediato à 

publicação do presente ato.  

 

       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – TO, 

aos 30 de abril de  2020. 

 

 

JOSÉ PEDRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 

 

 


