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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

GABINETE DA PREFEITA
Construindo noivos caminhos

Mm. 2017/2020

DECRETO N° 063 / 2020, de 03 de abril de 2020.

"Altera Decreto n° 058, de 20 de março de 2020, o
qual Declara as Medidas Para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública e Adere as
Recomendações e Politicas Estaduais e Federais,
Impõe Medidas Restritas e Determina ações
Preventivas Para a Contenção do Avanço e
Enfrentamento do Novo Coronavirus ( COVID-
19) e dá Outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de suas
atribuições legais, e, em conformidade com art. 64, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o
disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e 1° ato de deliberação do comité de
prevenção e enfrentamento ao coronavírus - covid-19 no âmbito do município de São Miguel do
Tocantins/TO, de 03 de abril de 2020.

DECRETA:

Art. 1° - O Decreto n° 058, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5°

l São medidas de combate e prevenção ao Coronavirus e proteção à saúde:

a) Evitar aglomerações de pessoas na parte interna e externa do estabelecimento;

b) Orientar e manter a distância de 2 metros uma pessoa da outra, dentro e fora do estabelecimento;

c) Funcionário ou cliente com gripe ou sintomas semelhantes deve usar máscara de proteção;

d) Higienizar frequentemente com álcool, álcool gel, sabão, ou desinfetante, as mãos, equipamentos,
materiais ou móveis de maior uso das pessoas;

e) Não compartilhar, copos, talheres ou outros objetos e utensílios de uso pessoal;

f) Lavar diariamente roupas e cama, mesa e banho quando utilizados;

g) Limitar a entrada de clientes nos estabelecimentos de modo em manter distância mínima de 2 metros
uma pessoa da outra.

h) Dijsponibilizar luvas e máscaras, principalmente para os que trabalham com limpezas (higienização).
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i) Utilizar luvas ao manusear dinheiro, cartões de crédito e máquinas de cartão e higienizar o que for
possível.

j) Ter cuidado com as mercadorias que receberem e higienizá-las se necessário.

1) Evitar levar as mãos ao rosto, boca, olhos e nariz onde o risco de contaminação é maior.

m) Se realizar entregas em domicílio, higienizar as mãos ao sair e ao retornar.

n) evitar superlotação, mantendo, no máximo, l (um) cliente a cada 2 (dois) metros quadrados de área
de atendimento e/ou vendas;

o) Aos prestadores de serviço de entrega em moto, recomenda-se a não compartilhar capacetes e
higienizá-lo com frequência.

II - A Cooordenação de Vigilância em Saúde da secretaria Municipal de saúde, manterá o cronograma
de Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza para os dias 23 de março a 09 de maio conforme
calendário nacional, adotando medidas de segurança com escalonamento em ambiente adequado;

Art. 6°

I - As Pessoas que chegarem de locais ou países com transmissão do COVID- 19 deverão comunicar via
telefone a unidade de saúde mais próxima do seu domicilio ou pelos canais de comunicação
disponibilizados pela Coordenação de Vigilância em Saúde para serem orientados quanto à
apresentação de documentos comprobatórios, tais como: passagens aéreas ou terrestre, hospedagens,
abastecimento, para o preenchimento da notificação de isolamento de acordo com as orientações do
Ministério da Saúde;

II - São estabelecidas para as pessoas de trata este caput as regras a seguir:

a) caso esteja assintomáticos, deverão ficar afastados por 07(sete) dias consecutivos, a contar da data de
chegada da viagem, e, não apresentados sintomas relacionados ao COVID - 19 no período, caberá ao
médico ou agente de vigilância epidemiológica, a liberação do isolamento;

a) caso esteja sintomáticos, deverão procurar imediatamente os serviços de saúde para avaliação medica
e obedecer a todas as orientações, sob pena de responsabilização nos termos previstos em lei;

§1° - Na hipótese de eventual recusa a tratamento, isolamento domiciliar ou quarentena por paciente
com quadro sintomático para o COVID-19, acarretará em responsabilização nos termos previstos em lei.

I - caberá ao médico ou agente de vigilância epidemiológica, comunicar do descumprimento constante
do parágrafo único deste artigo, à autoridade policial para adoção de medidas criminais cabíveis.

§2° - Fica instituído Regime de Plantão da Vigilância em Saúde para acolhimento às situações
sintomáticas para avaliação, monitoramento e tomadas de decisões pertinente ao enfrentamento ao
COVID-19, sendo criado na presente data escala fixa com médicos e enfermeiros capacitados para
conduzir, orientar e se necessário após a análise epidemiológica realizar a notificação do suspeito, os
luais serão regulamentados pela Secretaria Municipal de Saúde.
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l - todas as informações e dúvidas a respeito de sintomas e/ou agendamentos possíveis de serem
atendidos sejam feitos via contato telefónico pelo número (63) 3447-1101/3447-1316.

Art.7°

II-

a) e praças publicas;

III Fica determinante proibido jogos de cartas (baralho) e quaisquer outro tipo de jogos nas
dependência e áreas pertencente a FEIRA MUNICIPAL DO AGRICULTOR, situada a rua Afonso
Pena s/n, centro, São Miguel do Tocantins.

§1° :

VII - , bem como festas em residências;

§2° - , , matérias de construção, açougues,
borracharias, oficinas de manutenção e reparos mecânicos, produtos agropecuários e os demais serviços
disposto no Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020.

I - os restaurantes as margens da rodovia dentro do território do município de São Miguel do Tocantins.
Deverá adotar todas as medidas de prevenção necessárias para controlar a contaminação de seus
funcionários e clientes pelo COVID-19;

a) servindo refeições exclusivamente aos caminhoneiros que trafegam por lá, mantendo distância
mínima de 2,0 metros de uma mesa para outra, com limite máximo de 05 pessoas por vez, e
permanência máxima no local de 30 minutos por cada pessoa;

§ 4° - Bancos e casas lotéricas.

§ 5° - Salões de beleza, esteticistas e barbearias. Poderão funcionar com agendamento de hora marcada,
sem espera por ordem de chegada.

Art. 7° A - Os estabelecimentos referidos nos §§§§ 2°, 3° , 4° e 5° do art. 7° com funcionamento em
horário normal e deverão adotar as seguintes medidas:
I - intensificar ações de limpeza;
II - disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou gel aos seus funcionários e clientes;
III - divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de prevenções;
IV - manter espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre mesas, estações de trabalho ou pontos de
atendimento;
V - adotar mecanismo para manter os ambientes arejados e saudáveis;
VI - evitar superlotação, mantendo, no máximo l (um) cliente a cada 02 (dois) metros de distanciamento
entre pessoas na área de atendimento e/ou vendas;
VII -- providenciar distanciamento entre pessoas acima de 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e
pessoas com doenças crónicas; e
IX - evitar a comercialização dentro do estabelecimento de produtos conforme § 1° do art. 25, mantendo
serviço de entrega gratuito à população idosa.
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X - manter os ambientes com ventilação adequada, higienizaçao de toda estrutura física onde haja maior
circulação de pessoas e disponibilização do álcool gel 70% para os usuários. Sujeitos à fiscalização da
Vigilância Sanitária.

Art. 9° -

§1° - Os órgão e entidades municipais deverão promover lavatórios/pias em suas unidades, com
dispersor de sabonetes líquidos, suporte com papel toalha, lixeiras com tampas com acionamento por
pedal e instalar dispensadores com álcool gel em pontos de maior circulação, tais como: recepção,
corredores e refeitório caso aja;

§2° - Os estabelecimento comerciais deverão promover lavatórios/pias em suas unidades, com dispersor
de sabonetes líquidos, suporte com papel toalha, lixeiras com tampas com acionamento por pedal e
instalar dispensadores com álcool gel em pontos de maior circulação;

Art. 25- ;

§1° - Restringir a mobilidade dentro do Município de São Miguel do Tocantins às pessoas saudáveis e
com idade igual ou inferior à 60 (sessenta) anos.

§2° - As pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e também as pessoas com baixa imunidade,
grávidas ou portadores de doenças crónicas, deverão evitar a saída de suas residências, bem como o
contato físico com todo e qualquer cidadão, principalmente crianças.

§3° - Na falta de apoio familiar ou de terceiros de sua confiança, a pessoa idosa deverá procurar via
telefone ou internet a Secretaria de Assistente Social.

Art. 26-

I - , gestantes e lactantes;

Art. 27-..

§ 3° - os estabelecimento disposto no §§§ 2°, 3° e 4° do § 1° do art.7° deste Decreto, aplica se os incisos I e
II do art. 26.

Art. 29. A - Transportes, incluindo ônibus, vans, táxi e transporte por aplicativos, recomenda - se:

I - ÔNIBUS e VANS: recomendação as empresas de transporte que utilizem somente a capacidade de
passageiros sentados, com janelas devidamente abertas disponibilizando aos usuários álcool gel 70% e
intensificar ações de limpeza e higienizaçao do veiculo.

II - Ficando Departamento Municipal de Transporte e Policia Militar a responsabilidade pela fiscalização
desta Normativa.

III - Com relação aos táxis e transporte por aplicativos e demais transportes observar a lotação
especificada para cada veículo, seguindo a recomendação de janelas abertas e não utilização de ar
condicionado, disponibilizando aos usuários álcool gel 70% e intensificar açôes de limpeza e
higienizaçao do veiculo;
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IV - Em relação às Empresas que realizam transporte Intermunicipal e Interestadual, principalmente
aquelas com destino e retorno aos estados do Maranhão e Tocantins, recomenda-se:

a) A divulgação durante embarque e desembarque, aos usuários, das normas vigentes, relativas ao
enfrentamento ao COVID-19, devendo ser notificado à Vigilância em Saúde do Município de São Miguel
do Tocantins (CONTATO: (63) 3447-1101/3447-1316), no caso de apresentar sintomas suspeito conforme
descrito abaixo para controle e monitoramento destes viajantes, oriundos de cidades com notificação da
doença já em nível de transmissão comunitária.

- Os sintomas mais comuns são (febre e tosse ou dificuldade para respirar).

V - Para os moto taxistas recomenda-se a higienização dos equipamentos de Proteção Individual
(CAPACETE) com a borrificação de álcool 70% após cada utilização do passageiro.

§Único - ÔNIBUS e VANS, que realizam transporte Intermunicipal deverão estacionar a direita da
Avenida Siqueira Campos em Bela Vista-São Miguel do Tocantins, na área demarcada pelo
Departamento Municipal Transporte e Policia Militar.

Art. 30- ;

§Único - ;

I - as denúncias referentes ao descumprimento deste Decreto poderão ser realizadas, através do n°.
(63)3447-1347, no horário das 8h às 13h.

Art. 2° - as medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas no DOM do Município,
pela mídia e quais quer meios que venha produzir a sua eficácia;

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados os demais
dispositivos do Decreto n° 058/2020. Podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico e sugestões do Comité de Prevenção e Enfrentamento do COVID-19 novo
Coronavírus, instituído pelo Decreto Municipal n° 058/2020.

Art.4° -Registre - se, Publique se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO
TOCANTINS, aos 03 (três ) dias do mês de abril de 2020.

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA
Prefeita Municipal
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