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ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 134/2021, DE 16 DE JULHO DE 2021.

“DETERMINA AÇÕES PREVENTIVAS DE CARÁTER 
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, VOLTADAS 
PARA MINIMIZAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO 
DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2021, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

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 os estudos do CSIC (Conselho Superior de 
Investigações Científicas) que constatou que o calor pode desacelerar a 
transmissão do COVID – 19 e que a infecção pelo SARS-CoV-2 através do 
contato com a água em condições padrões para o banho é muito pouco provável;

 
CONSIDERANDO que em razão do potencial turístico do Município, 

já é comum a presença de banhistas e acampamentos nas praias e ilhas; 

CONSIDERANDO que medidas efetivas e preventivas são 
necessárias para minimizar os riscos de contaminação para população e turistas;

Art. 1°. Ficam adotadas, no âmbito do Munícipio de Tupirama - TO, 
as seguintes medidas: 

I – Estão liberados os acampamentos e visitações nas praias 
localizadas no Município de Tupirama – TO; 

II - As estruturas de acampamentos por barraca e tenda removível 
deverão respeitar o distanciamento de 20 metros e serão permitidas até 10 
pessoas por tenda;

III – as visitações serão permitidas em pequenos grupos de até 10 
pessoas, observando o distanciamento mínimo de 20 vinte metros entre um 
grupo e outro;

IV- Nas embarcações particulares serão permitidas lotação máxima 
e nas embarcações comerciais somente 50% da lotação;

V - Fica expressamente proibido a realização de festas nas praias e 
ilhas situadas no âmbito do Município de Tupirama -TO;

VI - As denúncias por descumprimento deste Decreto poderão ser 
feitas pelo número 190 da Polícia Militar ou pelo telefone (63) 98439-7957 
do plantão.

Art. 2º. O município contará com fiscalização nos portos e praias 
durante os finais de semana.

Art. 3º. A fiscalização contará com equipe volante, para inspeção 
por vias terrestres, supervisionando e orientando os acampamentos e grupos de 
visitantes nas praias do Município de Tupirama - TO. 

Art. 4º. É obrigação e responsabilidade de todo comerciante, 
empresário, empreendedor, indistintamente: 

§ 1º – uso obrigatório de máscara no comércio;
§ 2º - evitar aglomerações, limitando, para tanto, o número de 

pessoas dentro do estabelecimento sob competência e responsabilidade em 
condução, sob rígida e assídua limitação de público, mediante atendimentos 
individualizados, evitando-se o máximo possível a permanência de cliente no 
interior do estabelecimento, impreterivelmente, a obediência dos 2,00 mts. (dois 
metros) de distanciamento de uma pessoa para outra; 

§ 3º – seja disponibilizado local adequado e devidamente eficiente 
para a assiduidade em lavagens de mãos com água e sabão; 

§ 4º – disponibilizar ininterruptamente recipiente com álcool na 
concentração de 70% (setenta por cento); 

§ 5º– manter disponíveis toalhas de papel descartável, bem como 
recipientes para descartes posteriores (lixeiras e correlatos) dos mesmos, dotados 
de tampas acionadas por pedais; 

§ 6º – atuar na rígida ampliação em frequências de limpezas e 
higienizações de pisos, corrimões, maçanetas e/ou demais superfícies constantes 
do estabelecimento.

Art. 5º Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, panificadoras, 
sorveterias, açaiterias, bares, distribuidoras de bebidas e conveniências 
funcionarão com público limitado em 50% do total ao número de mesas 
disponíveis no estabelecimento (sendo permitido o máximo de até 10 pessoas 
por mesa), rigidamente respeitada à distância mínima de 2,00 mts. (dois metros) 
de uma mesa para outra, bem como, afixando placa informativa externa explícita 
ao público, explanando acerca do número máximo de pessoas permitidas dentro 
e fora do estabelecimento. 

§ 1º Cultos, missas e louvores deverão ser realizados com apenas 
50% (cinquenta por cento) de pessoas da capacidade de acordo ao tamanho do 
templo religioso e, se necessário, que seja realizado dois cultos ou missas em 
horários distintos;

 § 2º Supermercados, açougues, mercearias, farmácias e distribuidores 
de gás de cozinha, funcionarão através do severo controle de porta, respeitando 
o distanciamento mínimo de 2,00 mts (dois metros) de um cliente para outro, 
incluindo quando das filas em caixas;

Art. 6º. A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, com o apoio das polícias 
militar e civil.

 Parágrafo único: O descumprimento do disposto neste Decreto 
acarretará ao infrator:

I – multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mediante 

reincidência;
III – responsabilização criminal por crime contra a ordem e a saúde 

pública.

Art. 7º. O disposto neste Decreto poderá ser revisto a qualquer tempo, 
diante do crescimento ou da redução da Covid-19 no Município de Tupirama -TO.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 122/2021. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2021 
(dois mil e vinte e um). 

ORMANDO BRITO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
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