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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

 

Decreto 060/2020                                                                                   

Em, 16 de junho de 2020. 

 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O 
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO SURTO DA 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 
MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS -
TO, E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, no uso de 

suas atribuições e consoante com a LEI ORGANICA MUNICIPAL, e com fulcro na 

Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de 

importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 

2020, decorrente da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020. 

Que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo 

Ministério da Saúde, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979 

de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 6.070/2020 de 18 de 

março de 2020 “Declara Situação de Emergência no Tocantins em razão da 

pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) e adota outras providências”, 

publicado no DOE nº. 5.566 de 18 de março de 2020; 
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CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº. 

6.071, de 18 de março de 2020, publicado no DOE de 18 de março de 

2020, “Determina ação preventiva para o enfrentamento da pandemia da 

COVID-19 (novo Coronavírus)”; 

 

CONSIDERANDO ser imprescindível planejar e executar ações 

preventivas, de monitoramento e controle para o enfrentamento ao cenário de 

crise mundial que se instalou com a disseminação do novo vírus. 

 

CONSIDERANDO o rápido aprimoramento da equipe municipal 

de saúde em relação ao monitoramento dos casos suspeitos, o que ajudará no 

isolamento de eventuais casos positivos; 

 

               CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Decreto 6.083/2020 do 

Governo do Estado, cujo teor estabelece a possibilidade de ajustamento das 

recomendações de medidas aptas a guarnecer a estratégia de distanciamento 

social, a qualquer tempo, a partir de novas orientações do Ministério da Saúde e 

da Secretaria Estadual da Saúde acerca da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a instabilidade econômica e financeira 

causada pela COVID-19 e a premente necessidade de flexibilizar o 

funcionamento das atividades econômicas, observando, respeitando e 

obedecendo as determinações e orientações da OMS, Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, ainda que em 

tempo reduzido e observadas as orientações quanto à segurança dos 

funcionários e clientes; 

 

                CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal nos 

autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 6341 que, por maioria, 

referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), 

acrescida de interpretação conforme a Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 
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13.979, a fim de explicitar a competência de estados e municípios de tomar medidas 

com o objetivo de conter a pandemia do Coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação da doença em 

razão dos elevados riscos á saúde pública. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido a prorrogação da validade do  Decreto 053/2020 

de 25 de Maio de 2020 quando a flexibilização dos Comércios no Município do de 

Sitio Novo do Tocantins em razão da pandemia de doença infecciosa viral 

respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo coronavírus. 

          §1º Aos vendedores ambulantes do centro da cidade, determina que a 

comercialização de seus produtos poderá ser feita no horário das 06h00 (seis) 

horas as 12h00 horas, respeitando rigorosamente o distanciamento, a higienização, 

uso de mascará, essa norma do Art.1º §1º deste decreto não se aplica a abertura 

da feira Municipal. 

 

Art. 2º Fica estabelecido novo prazo para a flexibilização do Comercio no 

Município de Sitio Novo do Tocantins, do dia 16/06/2020 á 03/07/2020. 

 

Art. 3º Alertando a Sociedade para que só saia de sua residência em caso de 

necessidade, ao sair que se mantenha distancia de 1,5 (um metro e meio )metros de 

cada cidadão, o uso de mascará é indispensável.  

 

Art. 4º Tornar obrigatório a utilização de máscara de proteção facial por todos 

os cidadãos Sítionovense e ainda àqueles advindos de outros Municípios 

circunvizinhos para a circulação no território do Município de Sitio Novo do Tocantins 

–TO,  bem como ao ingressar em repartições públicas, equipamentos de transporte, 

público ou privado, coletivo ou individual, e estabelecimentos comerciais, industriais 

e de serviços no Município de de Sitio Novo do Tocantins –TO. 
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§1º O não uso da mascara acarretara em penalidade de multa no valor de R$ 

100,00 (Cem reais).  Determina à população cumprir rigorosamente as regras 

excepcionadas no art. 2º, inciso I, do Decreto Estadual nº. 6.095, de 15 de maio de 

2020.  

Art. 5º - A fiscalização de que trata este Decreto será exercida de forma 

compartilhada pela Vigilância Sanitária e de Posturas do Município, sem prejuízo de 

cooperação de outros órgãos, inclusive estadual, mediante solicitação às ações de 

fiscalização para o efetivo cumprimento deste Decreto.  

§1º – É autorizada dentro de suas respectivas competências a realizar os autos 

de infração por descumprimento deste Decreto, a Vigilância Sanitária, a Fiscalização 

de Posturas do Município e a Policia Militar.  

§2º - O Poder Público Municipal em razão do poder de policia que lhe é 

conferida por lei e em cooperação com a Policia Militar e Policia Civil, fiscalizará o 

cumprimento deste Decreto, aplicando, em caso de infração, as sanções de 

interdição de estabelecimentos, cassação do alvará e/ou cominação de multa, de 

forma isolada ou cumulativa, conforme estabelecido nas normas municipais de 

regência, na ausência de leis municipais ou normas, aplicará as medidas adotadas 

nas leis ou normas estaduais e ou federais. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS aos 16 

dias do mês de junho de 2020. 

 
 
 

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

MARIA DAS DORES ABREU FARIAS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 


