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DECRETO MUNICIPAL Nº 178/2021,        DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

Dispõe sobre as medidas de flexibilização, 
atentando para os fatores referentes a 
prevenção, monitoramento e controle do 
coronavírus – covid-19 e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Conceição do Tocantins, Estado do Tocantins, Senhor JOÃO 
PAULO FERNANDES COSTA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
que lhe confere o Art. 70. Inciso XIV da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO os indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial do 
município; 

CONSIDERANDO a cobertura vacinal da população neste município e no país; 

CONSIDERANDO que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da 

população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, 
bem como adotar imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em 
regime de cooperação, combater situações emergenciais epidemiológicas, econômicas 
e sociais. 

CONSIDERANDO o baixo índice de contaminados pela covid-19 no município, 

 

DECRETA: 

Art. 1° - É de uso obrigatório a utilização de mascara de proteção individual nos 

estabelecimentos comerciais, órgãos públicos entre outros. 

Art. 2° - Fica estabelecido o funcionamento de todas as atividades comerciais no 

âmbito do Município, obedecendo às normas deste decreto, como medida obrigatória 

para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 

Art. 3° - Os estabelecimentos comerciais deverão manter em local visível e de 

fácil acesso, álcool em gel, álcool 70%, no qual os clientes deverão higienizar as mãos 

ao entrar e sair bem como a higienização de mesas e objetos compartilhados e 

deverão atender os protocolos de distanciamento social instituídos pela OMS. 

           Art. 4º - Fica permitida a realização de eventos públicos e privados, de caráter 

artístico, shows musicais, festas culturais, desde que atenda as exigências legais, tais 

como: 

I – Alvará sanitário/Funcionamento (Vigilância Sanitária) 

II – Solicitação de policiamento (PM – Policia Militar) 

IV – Autorização para realização de festa (PC – Policia Civil) 

V – Laudo de segurança (Corpo de Bombeiros) 
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Art. 5º - As atividades presenciais em regime Híbrido poderão retornar nas 

escolas da rede pública de ensino neste município, a partir do dia 11 de outubro de 

2021, desde que, o estabelecimento de ensino, esteja com os protocolos de 

biossegurança atualizados, de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão 

Intersetorial de Enfrentamento à Pandemia. 

§1º - Fica mantido o trabalho remoto (home-office) e o híbrido aos servidores 

públicos municipais com comorbidades que ainda não foram vacinados com as 2 doses 

ou dose única  contra covid-19; 

§2º - Atendido o critério de compatibilidade com as atribuições do cargo ou 

função ocupada, assegurada a continuidade dos serviços públicos, as atividades 

desenvolvidas de forma remota deverão ser monitoradas para que o respectivo 

resultado seja conhecido pela chefia imediata, tendo por propósito acompanhar e 

avaliar a efetividade dos serviços prestados e o acompanhamento periódico de 

resultados; 

§3º - Todos os servidores efetivos, contratos temporários, credenciados e 

nomeados que foram vacinados com as 2 doses ou dose única, devem retornar aos 

seus postos de trabalho. 

 

Art. 6° - Fica permitida a prática de esportes coletivos ou em grupos nos 
espaços públicos e privados. 

 §1º - Fica permitida a realização de Eventos Esportivos intermunicipais, 
Campeonatos, Amistosos ou afins, observando as normas contidas neste decreto. 

§2º - Os locais de práticas esportivas deverão obedecer o seguinte: 

I - Organizar turmas reduzidas de participantes; 

II - Manter em local visível e de fácil acesso, álcool em gel, álcool 70%, no qual deverão 
higienizar as mãos ao entrar e sair e deverão atender os protocolos de distanciamento 
social instituídos pela OMS. 

III - Utilização de material individual, sendo que cada participante deverá utilizar sua 

garrafinha de água. 

Art. 7° - As instituições religiosas poderão realizar missas, cultos, liturgias e 

celebrações de qualquer natureza, independente do dia da semana, e manter em local 

visível e de fácil acesso, álcool em gel, álcool 70%, no qual deverão higienizar as mãos 

ao entrar e sair e deverão atender aos protocolos de distanciamento social instituídos 

pela OMS. 

Art. 8º - As academias de ginástica ao ar livre poderão funcionar e os usuários 

deverão se ater ao distanciamento social e usar álcool em gel, álcool 70%, no qual 

deverão higienizar as mãos antes e após o uso dos aparelhos. 

Art. 9º - Os velórios de pessoas cuja causa mortis não se deu em razão do novo 
coronavírus (covid-19) deverão obedecer aos seguintes critérios: 

I - os responsáveis pela realização da cerimônia de velório deverão: 
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a) disponibilizar no local da cerimônia: água, sabonete líquido, papel toalha e álcool em 
gel 70% (setenta por cento) para a higienização das mãos. 

Parágrafo Único - 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 funerários, estes deverão seguir imediatamente para o 
sepultamento, sem a realização da cerimônia de velório. 

Art. 10º - Para cumprir o previsto neste Decreto, a Secretaria Municipal de 

Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, atuará em conjunto com a Secretaria Municipal 

de Administração e Secretaria Municipal de Agricultura e Transportes, bem como 

poderá solicitar apoio das forças de segurança do Estado. 

Art. 11° - A inobservância dos dispostos neste Decreto, sujeita o infrator às 
penalidades administrativas, cíveis e criminais, conforme o caso, inclusive cassação de 
alvará na hipótese de reincidência, além das penalidades esculpidas no Art. 15 do 
Decreto Estadual nº 6.230/2021, por força do art. 532 do Decreto Estadual nº 680/98. 

Art. 12º - O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 31 de dezembro do 
corrente ano, e poderá ser revisto ou prorrogado, a qualquer tempo, diante do 
crescimento ou do decréscimo da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de 
atenção à saúde. 

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, bem como os decretos de nº 133 e 135/2021. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se; 

 

Conceição do Tocantins - TO, 06 de Outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PAULO FERNANDES COSTA 
Prefeito Municipal 
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