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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 17/2021 - TUPIRAMA-TO, 11 DE JANEIRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 
(NOVO CORONAVÍRUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE TUPIRAMA – TO.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, 
Ormando Brito Alves, no uso das suas atribuições legais e constitucionais que 
lhe são conferidas por lei e demais prerrogativas existentes e:

CONSIDERANDO a especificação da Constituição Federal, quanto 
à garantia a proteção da saúde do cidadão, tal como dispõe o art. 196, da 
Constituição Federal, tutelando a vida como o bem jurídico de maior valor; 

CONSIDERANDO o propósito maior da edição deste Decreto, 
que não somente de especificar determinadas providências fundamentais ao 
contexto vigente, mas principalmente de levar ao público em geral o crucial 
conhecimento de medidas excepcionais e restritivas de enfrentamento ao 
COVID-19 (novo Coronavírus) – seguindo estritamente as recomendações 
emanadas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, 
visto a preponderante demanda por literal equilíbrio entre a continuidade e 
o incremento das essenciais atividades sanitárias e as não menos imperiosas 
atividades econômicas em âmbito geral no Município de Tupirama - TO, 
buscando-se evitar colapsos desastrosos nos mais diversos segmentos de nossa 
sociedade.

DECRETA

Art 1º - Enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no 
Estado do Tocantins, prorrogado pelo Governo do Estado até 30 de junho de 
2021, através do Decreto nº 6.202 de 22 de dezembro de 2020, fica determinado 
no âmbito do Município de Tupirama - TO, o uso obrigatório de máscaras de 
proteção facial, preferencialmente de uso não profissional:

I -Nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso 
comum da população;

II -No interior de:

a)Estabelecimentos comerciais, empresariais e religiosos, por 
consumidores, fornecedores, clientes, empregados, colaboradores e membros;

b) Em repartições públicas municipais e estaduais, pela população, 

por agentes públicos, prestadores de serviço e particulares

Art. 2.º É obrigação e responsabilidade de toda a comunidade 
comercial, empresarial, indistintamente:

I – Evitar aglomerações, limitando, para tanto, o número de pessoas 
dentro do estabelecimento sob competência e responsabilidade em condução;

II – Respeitar, observar e zelar, impreterivelmente, a obediência dos 
2,00 mts. (dois metros) de distanciamento de uma pessoa para outra;

III – Seja disponibilizado local adequado e devidamente eficiente para 
a assiduidade em lavagens de mãos com água e sabão;

IV– Disponibilizar ininterruptamente recipiente com álcool na 
concentração de 70% (setenta por cento);

V – Manter disponíveis toalhas de papel descartável, bem como 
recipientes para descartes posteriores (lixeiras e correlatos) dos mesmos, dotados 
de tampas acionadas por pedais;

VI – Atuar na rígida ampliação em freqüências de limpezas e 
higienizações de pisos, corrimões, maçanetas e/ou demais superfícies constantes 
do estabelecimento.

Art. 3º - Os órgãos da administração pública municipal deverão adotar, 
para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as 
medidas determinadas neste Decreto. 

Art. 4º - Ficam suspensas, nos órgãos da administração pública 
municipal pelo prazo que vigorar este Decreto: 

I - As atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos 
coletivos realizados pelos órgãos da administração pública municipal que 
impliquem aglomeração de pessoas; 

II - A participação de servidores em eventos ou em viagens oficiais 
interestaduais ou intermunicipais;

III – As atividades Públicas municipais, exceto as atividades essenciais 
ao Município.

Parágrafo único – Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” 
deste artigo deverão ser avaliados e autorizados pelo Gabinete do Prefeito 
Municipal.

Art. 5º - Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para 
realização de eventos privados, com público superior a 150 (cento e cinquenta) 
pessoas.

Parágrafo único - Os órgãos licenciadores municipais deverão 
suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para ocorrerem 
a partir da publicação deste Decreto, envidando esforços para dar ciência 
aos particulares que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de 
comunicação possíveis.

Art. 6º - As eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão 
definidas pelo Prefeito Municipal.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado 
do Tocantins, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2021.

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
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