
 

1 
 

Decreto Municipal nº 011/2022                   Araguatins – TO, 28 de janeiro de 2021                                            

 

 

 

“A administração Municipal de Araguatins 

decidiu prorrogar os prazos das medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 

Administração Municipal determinadas 

pelo Decreto nº 282 e dá outras 

providências” 

 

 

  

 

O Prefeito Municipal de Araguatins do Estado do Tocantins, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o artigo 18 da Lei Orgânica do Município e com fulcro 

no inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608 de 10 de abril de 2012, FAZ SABER 

que: 

D E C R E T A: 

Art. 1º.  Fica prorrogado por tempo indeterminado as medias constantes no 

Decreto Municipal nº 282, de 30 de dezembro de 2021, que dispôs sobre medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Administração 

Pública Municipal, mantidas inalteradas as medidas anteriores descritas. 
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Art. 2º. Fica autorizado o funcionamento dos bares e correlatos no dia 29 de 

janeiro de 2021, das 08:00h às 02:00h do dia 30 de janeiro de 2021, na extensão do cais 

do porto. 

Parágrafo único: O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

voltarão a sua normalidade das 05:00h e fechamento obrigatório as 00:00h a partir do dia 

31/01/2022. 

Art. 3º. Toda e qualquer atividade desenvolvida no âmbito do Município de 

Araguatins, deverá ter controle e monitoramento da entrada de pessoas, sempre 

respeitando o distanciamento social, sendo obrigatório uso de máscara, álcool gel e todas 

as demais medias de segurança preconizadas pelos protocolos de segurança vigentes. 

Art. 4º. Havendo aumento ou diminuição no número de casos clínicos de 

infectados, este Decreto pode ser modificado a qualquer tempo a critério da 

administração.  

Art. 5º. Para o cumprimento desde Decreto, o Município conta com cooperação 

da Polícia Militar do Estado do Tocantins, do serviço de vigilância sanitária e da 

população em geral. 

MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, GABINETE DO 

PREFEITO aos 28 dias do mês janeiro de 2022. 

 

AQUILES PEREIRA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

Registre, Publique e Cumpra-se. 
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