
 

 

 
DECRETO 252, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 

 
Adere às recomendações e políticas públicas 
Estadual e Federal, impõe medidas restritivas 
e determina ações preventivas para a 
contenção do avanço e enfrentamento da 
COVID-19 e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. Ficam adotadas em nível municipal no que couber, resguardadas as 
singularidades, todas as medidas restritivas impostas, ou as que venham a ser, pelo Governo 
Federal e pelo Governo do Estado do Tocantins. 
 
 Artigo 2º. Na celebração de missas, cultos e rituais, os templos religiosos manterão 
assentos individuais afastados um dos outros por, no mínimo, 1,5 metros, determinando-se 
assim a capacidade máxima de fiéis e fixando-a através de placas em todos os acessos. 
 
 Parágrafo único. No caso de utilização de bancos, estes deverão ser devidamente 
marcados, obedecendo o mesmo afastamento. 
 

Artigo 3º. Os estabelecimentos bancários, comerciais e de serviços, bem como feiras, 
além de obedecer as regras fixadas nas portarias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde, devem:  
 

I – manter distância mínima de 1,5 metros entre estações de trabalho; 
II – manter distância mínima de 1,5 metros entre vendedor e cliente; 
III – intensificar as ações de limpeza; 
IV – disponibilizar obrigatoriamente aos clientes e trabalhadores álcool 70 graus INPM; 
V – adotar mecanismos para manutenção de ambientes arejados e saudáveis; 
VI – manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em eventuais filas; 
VII – limitar à razão de 1:5 (um para cinco) metros quadrados de área de atendimento 

o número máximo de pessoas (clientes somados aos atendentes) nos estabelecimentos; e 
VIII – fixar placa informativa sobre a capacidade máxima de atendimento do 

estabelecimento. 
 
Parágrafo único. Bares, restaurantes, boates, shows, eventos, apresentações culturais, 

comícios, festas, confraternizações somente poderão funcionar ou ocorrer: 



 

 

 
I – de domingo à quinta-feira, das 7:00 horas às 24:00 horas; e 
II – sexta-feira, sábado e véspera de feriado, das 7:00 horas às 02:00 do dia seguinte. 
 
Artigo 4º. É terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica em todo e 

qualquer local público no Município de Araguaína. 
 
Artigo 5º. A realização de eventos públicos ou privados, tais como shows, 

apresentações culturais, festas, confraternizações, comícios, reuniões político-partidárias e 
correlatos, poderão ocorrer de forma restrita, em espaços fechados e com controle de acesso, 
com capacidade máxima determinada pela densidade de uma pessoa a cada dois metros 
quadrados de área destinada ao público, porém nunca superior à 300 (trezentos) 
participantes. 
 

Parágrafo único. O evento deverá ser licenciado pelo Departamento Municipal de 
Posturas, cuja solicitação deverá ocorrer com antecedência mínima de cinco dias úteis, e 
obedecer regras de higiene e controle a serem fixadas pela Secretaria Municipal da Saúde. 
 
  Artigo 6º. É proibida a entrada e a permanência de qualquer pessoa sem máscara de 
proteção respiratória em todos e quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais, 
bancários, de serviços e órgãos públicos, sendo de responsabilidade destes o impedimento.  
 
  Parágrafo primeiro. Em veículos automotores a obrigatoriedade do uso de máscaras é 
exigida em táxis, mototáxis, ônibus e outros de transporte coletivo. 
 
  Parágrafo segundo. É obrigatória a utilização de máscaras na rodoviária, aeroporto, 
mercados, feiras, shows, comícios e reuniões político-partidárias 
 

Artigo 7º. A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela vigilância 
epidemiológica, fiscalização ambiental, fiscalização de posturas, fiscalização sanitária, 
fiscalização fazendária e agentes de trânsito com apoio das polícias militar, civil, ambiental, 
federal, rodoviária e bombeiros. 
 

Parágrafo primeiro. Infratores responderão por crime contra a ordem e saúde pública, 
além de multas previstas na legislação municipal. 
 

Parágrafo segundo. A reincidência será motivo para imediata interdição do 
estabelecimento, sendo necessária a formalização de Termo de Ajuste de Conduta entre o 
Município, Ministério Público Estadual e o infrator para eventual reabertura. 
 

Parágrafo terceiro. Denúncias poderão ser feitas pelo 190 da Polícia Militar ou: 
 

I – pelos telefones 3411 5640 e 3411 5639 em horário comercial; 



 

 

II – pelo telefone móvel 99949 5394; 
III – por mensagem via whatsapp +55 63 99972 6133; ou 
IV – por mensagem via e-mail demupe@araguaina.to.gov.br. 

 
Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Educação adotará todas as providências para o 

retorno gradual das aulas presenciais, devendo, no que couber, observar todas as 
determinações deste Decreto. 
 

Artigo 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Parágrafo único. A partir do início da vigência deste Decreto, ficam revogados todos 
os demais decretos sobre este tema, exceto o caput do Artigo 1º do Decreto 208/2020, 
revogando-se também todas as determinações contrárias. 
 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de outubro de 2020. 
 
 

 
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA 

Prefeito de Araguaína 
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