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 DECRETO nº 20/2020                       

Nova Olinda – TO, 13 de maio de 2020 

 

 

"Dispõe sobre novas medidas de  

enfrentamento e contenção da pandemia 

novo coronavirus – COVID- 19, e dá 

outras providências".  

 

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

atribuições legais e,  

 

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

emergência), 15/2020 e 19/2020, todos  do município de Nova Olinda, os quais 

dispõem sobre medidas de contenção, prevenção e enfrentamento do SARS- 

Cov- 2 (COVID-19);  

CONSIDERANDO,  que em Nova Olinda, os casos positivos para Covid-19, 

superam o quantitativo de dez infectados, cujos casos tem aumentado 

substancialmente em curto lapso temporal, desde a confirmação do primeiro 

caso positivo na municipalidade.  

CONSIDERANDO,as orientações e solicitações da Secretaria municipal de 

Saúde;  

CONSIDERANDO que a gestão pública prima pelo segurança em saúde de 

pública de todos os munícipes; 

 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º Fica adotado 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.  

Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se isolamento domiciliar a 
separação, do meio público, de pessoas que apresentem sintomas de gripe, 
bem como de outras pessoas que não apresentem os sinais virais de gripe de 
qualquer natureza. 
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Art. 3º.  Nos casos  em que já haja resultado laboratorial positivo  para COVID-

19,  deverá ocorrer conforme ato médico pertinente, o isolamento domiciliar 

enquanto perdurar o tratamento, nas hipóteses de não ser caso de internação 

hospitalar conforme a singularidade de cada caso, observadas em tudo as 

orientações médicas.  

 

§ 1º.  Todo acompanhamento dos pacientes que apresentam quadro  de saúde 

positivo para COVID-19, estão sendo monitorados pela equipe de saúde do 

município, a qual também é responsável pelo acompanhamento e orientação 

de eventuais casos que possam surgir. Devendo assim, todas as pessoas que  

tenham  registros positivos COVID-19 junto à Secretaria Municipal de Saúde, 

atender às orientações da equipe desta Secretaria, sob pena de afronta  à 

saúde pública. O descumprimento do presente Decreto e demais legislações 

de prevenção ao COVID-19, poderá configurar o crime contra saúde pública na 

forma do art.268 do código penal, e ser condenado a cumprir pena de detenção 

de um mês a um ano, e multa. 

 

§ 2º. As sanções dispostas no presente artigo, aplicam-se não somente aos 

casos com resultado positivo para Covid-19, mas a todos os cidadãos que 

inobservarem as medidas fixadas no presente Decreto.  

 

Art. 4º - Fica determinado em caráter emergencial e excepcional, por prazo 
indeterminado, por medida de segurança em saúde pública e em reverência à 
supremacia do interesse público, o fechamento de estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços abaixo relacionados:  
I - Restaurantes, lanchonetes e conveniências em Postos de combustíveis, 
sendo autorizado somente a entrega a domicílio (delivery) ou retirada no balcão 
(drive-thru), observando todas as regras de higiene e etiqueta determinadas 
pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde.  

 

Art. 5º - Ficam mantidas as suspenções por tempo indeterminado, tanto em 
áreas públicas quanto privadas, de 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. 
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Art. 6º - Todos os estabelecimentos onde é permitido o funcionamento e 
atendimento ao público, devem seguir as medidas já fixadas nos Decreto 
precedentes.  
 
Parágrafo único - os proprietários dos estabelecimentos cujo funcionamento e 
atendimento ao público é permitido, deverão, além das medidas estabelecidas 
nos decretos precedentes,  disponibilizar um funcionário para monitoramento 
do cumprimento de tais medidas. 
 

Art. 7º -  A partir de 14 de maio de 2020, fica proibida em todo território do 

município, a abertura para atendimento ao público, dos estabelecimentos 
relacionados abaixo:  
 I - bares, adegas e distribuidora de bebidas; 
 II – salões de beleza, barbearias, manicures, pedicures e estética em 
geral;    
III – lojas de: roupas, calçados, movéis, cosméticos, papelarias e utilidades 
doméstica; 
 IV –  salão de eventos 

V – clubes, balneários, quadras, ginásios e campos esportivos, 
públicos ou privados; 
 VI – academias e similares; 
 VII – feira livre. 

 
Art. 8º.  É terminantemente proibido a venda e o consumo de bebida alcoólica 
em qualquer estabelecimento comercial, bem como em todo e qualquer local 
público e privado neste  Município. 

 
Art. 9. Fica adotado no âmbito municipal, os seguintes critérios quanto a óbitos, 
velórios, serviços funerários e visitas ao túmulo:  

 
I – Todas as empresas responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar 
todas as medidas conforme orientações e normativas expedidas pelas 
autoridades sanitárias. 
 
II - Nos casos em que o óbito não ocorreu em razão de suspeita ou 
confirmação do novo Coronavírus (COVID-19), os velórios deverão obedecer 
aos seguintes critérios: 
a) Fica limitado a 10 (dez) o número de pessoas presentes na cerimônia de 
velório; 
b) O tempo da cerimônia de velório fica limitado a até 12h (doze horas) de 
duração; 
c) os responsáveis pela realização da cerimônia de velório deverão 
providenciar avisos, a serem afixados em local de fácil visualização, 
recomendando que as pessoas identificadas como pertencentes ao grupo de 
risco, conforme relatórios da Organização Mundial de Saúde - OMS e 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

4 
 

Ministério da Saúde - MS, não ingressem no local. Além disso, devem 
disponibilizar no local da cerimônia: água, sabonete líquido, papel toalha e 
álcool em gel 70% (setenta por cento) para a higienização das mãos. 
 
III - Alimentos estão proibidos de serem servidos durante o velório, sendo 
permitido somente líquidos, desde que devidamente envasados; 
 
IV - As janelas e portas do local do velório devem ser mantidas abertas para 
propiciar a ventilação constante; 
 
V - Fica proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas em velórios e 
sepultamentos, sendo que os presentes deveram adotar o uso obrigatório de 
máscaras e regras de distanciamento de 1,5m.  
 
 VI - Fica limitado a 10 (dez) o número de pessoas presentes em visitas ao 
túmulo; 
 
Art. 10 - No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito 
do novo coronavírus (COVID-19), uma vez realizada a preparação dos corpos 
pelas prestadoras de serviços, estes deverão seguir imediatamente para o 
sepultamento, sem a realização da cerimônia de velório. 
a) - Poderão participar do cortejo, que limitar-se-á a um percurso mínimo 
necessário,  apenas o veículo que conduza a urna funerária e 1 (um) veículo 
particular, limitada a participação na cerimônia de sepultamento a 3 (três) 
pessoas; 
b) - Em nenhuma hipótese deverão participar das cerimônias de velório e 
sepultamento as pessoas identificadas como pertencentes ao grupo de risco, 
conforme relatórios da Organização Mundial de Saúde - OMS e Ministério da 
Saúde - MS. 

 
Art. 11 -  É obrigatório a utilização de máscaras de proteção respiratória por 
todos os cidadãos em ambientes públicos ou de livre acesso no município de 
Nova Olinda.  
§ 1º. Somente não são considerados ambientes públicos ou de livre acesso: 
as residências e locais públicos ou privados onde somente uma pessoa utilize 
ou trabalhe. 
§ 2º. A máscara de proteção respiratória poderá ser industrializada ou de 
fabricação caseira, descartável mas preferencialmente reutilizável, feita por 
qualquer material que crie uma barreira contra a propagação do vírus, 
devendo estar perfeitamente ajustada ao rosto e cobrir totalmente o nariz e a 
boca. 
§ 3º. No caso do descumprimento o infrator estará sujeito a:  
I – Multa de R$50,00; 
II – Multa de R$100,00, se reincidente; 
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Art. 12.  Os infratores às disposições do presente Decreto, bem como dos 
demais que encontram-se vigentes, responderão por crime contra a ordem e 
saúde pública, além de multas previstas na legislação e atos normativos 
municipais. 

 
Parágrafo único. A receita oriunda de eventuais multas será destinada à 
aquisição de equipamentos e/ou insumos para o combate à pandemia COVID-
19. 

 
Art. 13 - O desacato a servidor público, no exercício de sua função ou em 
razão dela, constitui crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal 
Brasileiro, respondendo o causador  do ato, na forma da lei, sem prejuízo das 
demais medidas legais aplicáveis.  

 
Art. 14 - Denúncias poderão ser feitas: 
I – pelos telefone (63) 3452-1814 ( horário comercial); 

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

III - pelo telefone móve: (63) 9 9101-3737 

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

 

 

 

Art.15. 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 13  dias do 

mês de  maio de 2020. 

 

JOSÉ PEDRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 


