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Decreto n.o 54012020

CONSIDERANDO que as deciões do C

Paraíso do Tocantins/TO 26 de março de 2020.

^:^r e

"Artera e comprementa as disposições dos Decretos
53912020 e 53612020, que defiem medidas para oenfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus e dá outras providências,,

o PREFEITO MUNrcrpAL DE pARArso Do TOCANTTNS, no uso de suasatribuiçÕes legais e de conformidade com o ãi. qz-, inciso lV, da tei organica doMunicípio, assim:

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.o 536, de 19 de março de 2020, quedecretou declarou situação de emergência no Município de paraíso do Tocantins edefine outras medidas para o enfrentámento da pandámia decorrente do coronavírus

do Município de paraíso do Tocant :maiq rocÍrifirrao h^ aa^+ir^ )- L -
I::."j,"".",11r:..j.:^r:1.':"^.*^l_rr1l, o. avanço cra disseminação da doença,

::?:::1:*^" .-?:1" j^" I.1.1Fção, 
sobretudo oãs ü.*;;;#'rril;,;;=plürvr qYsto Pgto

:?::Tygl"l,,?llr, 1"^ 1t1iq:i,:I?llrente as- recomendações expedidas pera

3:f*:*ão Mundiat da saúde (oMS) p"r, 
"nfr",#ãi,ã"ã:;r;Hr:;':? ffi:coronavírus;

CoNSIDERANDo que a inexistência do número de casos de pessoas infectadaspelo novo coronavírus é fruto da atuação das autoridades poul[ás àe saúde bemcomo das deciÕes do comitê de operação Emergenciar (coE);

DECRETA:

Art. 10 - o artigo 1.o, do Decreto n.o 53g, de 23 de março de2o2o,passa a vigorarcom a seguinte redação:

Art' 1o Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificaras medidas de restrição previstas no Decreto n.o 536, de 1g demarço de 2020, que d
Município de paraíso do
enfrentamento da pand
suspenso, em todo o territ

Aft' 20 - No período de que trata o caput do artigo 1o Decreto n.o 536/20 20 e apartirde 30 de março de 2o2o todas as lojas ou 
-estabelecimentos 

que pratiquem ocomércio ou prestem serviços de natureza privada, deverão:
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| - Adotar medidas de proteção aos seus funcionários, estabelecendo a distância de
J"tffi:[:."Tiffi','"Tj"là'^'Í13:,ll"i1?]::+-,i sisremas de escara, arteraçãode jornadas e revezamento o" trinJr;*,;"T;ff1 ;'Hfft"t:::;].ilfli?ltãlpessoas de no mínimo so o/o em dias de funcionrrànio normar;

ll - Evitar aglomerações e tonga permanência nos estabelecimentos, mantendodistância de no mínimo 1,5 metro"s de outras pã.roá., i crusive nas firas;
lll - Recomendar que s
n.o g27t2OZô, que Oisp ntes da Medida Provisoria
estado de calamidade as para enfrentamento do
manutenção dos vínculos t ntação de medidas para

lV - Estar dotado.de pia para lavagem de mãos ppapel toalha e lixeira dispor íveis; 
/agem de mãos para clientes, com sabão líquido,

V - Fornecer, em tocais estratégicos, álcool gel a 7oo/opara clientes e colaboradores;

Vl - Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos,sanitários e áreas de circulação de cliõntes;

Vll - Padarias e supermercados que disponham de auto serviço de pães e similaresdeverão suspender este serviço, disponibilizandã-funcionário para atendimento ouoferecer os alimentos já embaládos;

Vlll - organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância mínima desegurança de 1,5 metros entre os clientes;

lX - Afixar materialcom as orientações em locais visíveis aos clientes, como balcõesde atendimento, caixas, portas de àcesso ao estabelecimento e sanitários;

X - os serviços de alimentação (restaurantes, pizzarias,lanchonetes e congeneres)deverão reduzir em s0 % ; uso de mesas peros ctientes dentro dosestabelecimentos, de modc a manter a distância mínima de segurança de 2,0metros entre as mesas;

X - Todos os estabelecimentos de. hospedagem instalados no município devemremeter informações à vigilância epidemiólogicá, diariamente, sobrà Jàoo, pessoaisde seus hóspedes, rocar de < rigem, ort" oe ãnegaãá e previsão de partida;

Xl - As empresas que fornecem transporte aos trabathadores deverão observar alotação máxima de cada veículo de acordo com o número de assentos e deverãocircular com as janetas e alçapão abertos.

Art' 3'o - Para o fim de que cuida o artigo 10 Decreto n.o 536/2020, permanecem
suspensas as seguintes atividades.
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I - em clubes, academias, boates, casas de espetáculos e casas de eventos;ll - as atividades educacionais em estabelecimentos de ensino públicos ou privados,

b a gestão do poder público municipal, tais
outra praça ou equipamento de uso

:" caput deste artigo abrange ainda os eventos,'|s agromeração de pessoas, sejam eras púbricas,pr iliar, que úftrapasse o limite Oá OS pessoas;

§ 3'- No período de que trata o caput deste do artigo 1o Decreto n.o 536/2020, os

;:i::ff'cados 
permanecem sob regime de funcionamento diferenciado os quais

, para cada jornada de trabalho, no limite

or vez, de acordo com o tamanho do

1 - Máximo 13 de consumidores, em establecimento com tamanho até 200mr;2 - Máximo 30 de consumidores, em establecimento com tamanho de 200m2 até750 m2;
3 - o limite mínimo de 40% (quarenta por cento) de seus colaboradores e otrânsito de 50 consumidores, em establecimento com tamanho superior a 7som';

c) - Espaçamento mínimo entre os caixas de 02 metros
d) Em pontos estrategicos dispensadores com álcoo I gel Too/o (setenta por cento),para o uso de clientes e trabalhadores, bem como manter a permanentehigienização dos ambientes;

Art' 4'o - o Art' 30, do Decreto 536t2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"O atendimento ao públi
Municipal observará a d
obervará, quando possív
jornadas e revezamento
municipais adotar todas as providências legais ao seu alcance,,
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Art' 5'o Mediante avaliação dos secretários municipais e desde que não hajaprejuízos para os serviços do orgão, deverão ser deferidas aos servidores fériasacumuladas ou antecipadas as ferias programadas, com priorização para osservidores que se enquadrem nas situaçoàs io parágrafo primeiro, do artigo 3.o, dodecreto 53612020.

Art' 6'0 - o Fundo Municipal de Saúde fica autorizado, de forma extraordin ária, areceber bens em doação ou comodato, bem como doaçÕes de direitos e serviçosque possuam relação com o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus,sem ônus ou encargos, de pessoas físicas e luridicas.

Art' 7'o os titulares dos orgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, noâmbito de sua compêtência, poderão expedir normas complementares,relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos.

Art' 8'o - As disposições deste decreto não se aplicam a estabelecimentos quetenham por objeto atividades essenciais, conforme o Decreto Federal 10.2g212020,os quais devem obedecer às determinações do Ministério da saúde.

Art' 9' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquantodurar a situação de emergência, ios termos do decreto s36t2o2o, revogando-se asdisposições em contrário.

Prefeitura do Município de Paraíso do Tocantins, aos vinte e seis (26) dias do mêsde março (03) do ano de dois mil e vinte (2020).
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