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DECRETO Nº. 157/2021 – DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

“DETERMINA AÇÕES 
PREVENTIVAS DE CARÁTER 
EXCEPCIONAL E 
TEMPORÁRIO, VOLTADAS 
PARA MINIMIZAR RISCOS DE 
CONTAMINAÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes 
Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior 

efetividade para as medidas de enfrentamento à pandemia de 
Coronavírus (Covid-19); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a 

população de Bom Jesus do Tocantins-TO e, sobretudo, 
preservar a saúde pública;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de se monitorar, 

de forma direta, o processo de imunização realizado no 
município; 

 
CONSIDERANDO que medidas efetivas e 

preventivas são necessárias para minimizar os riscos de 
contaminação pelo coronavírus; 

 
DECRETA: 

 
Art. lº. – Reitera a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial e o uso de álcool em todos os 
espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, 
no âmbito do município de Bom Jesus do Tocantins -TO, 
durante a emergência da COVID-19; 

 
Art. 2º. É obrigação e responsabilidade de todo 

comerciante, empresário, empreendedor, indistintamente:  
 
§ 1º – evitar aglomerações, limitando, para tanto, o 

número de pessoas dentro do estabelecimento sob 
competência e responsabilidade em condução; 

 
 § 2º – Sob rígida e assídua limitação de público, 

mediante atendimentos individualizados, evitando-se o 
máximo possível a permanência de cliente no interior do 
estabelecimento; 

 
§ 3º – Seja disponibilizado local adequado e 

devidamente eficiente para a assiduidade em lavagens de 
mãos com água e sabão; 

  
§ 4º – Disponibilizar ininterruptamente recipiente 

com álcool na concentração de 70% (setenta por cento);  
 
§ 5º– Manter disponíveis toalhas de papel 

descartável, bem como recipientes para descartes posteriores 
(lixeiras e correlatos) dos mesmos, dotados de tampas 
acionadas por pedais;  

 
§ 6º – Atuar na rígida ampliação em frequências de 

limpezas e higienizações de pisos, corrimões, maçanetas e/ou 
demais superfícies constantes do estabelecimento. 

 
Art. 3º Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, 

panificadoras, sorveterias, açaí terias, bares, distribuidoras de 
bebidas, conveniências, clubes, academias e parques de 
vaquejadas funcionarão rigidamente observando as 
orientações de distanciamento, bem como, afixando placas 
informativas externas explícitas ao público, explanando acerca 
dos cuidados sanitários dentro e fora do estabelecimento.  

 
§ 1º Cultos, missas e louvores poderão ser 

realizados desde que adotadas as medidas e protocolos de 
segurança; 

 
 § 2º Supermercados, açougues, mercearias, 

farmácias e distribuidores de gás de cozinha, funcionarão 
através do severo controle de porta, respeitando o 
distanciamento social. 

 
Art. 4º - Fica permitida a retomada de atividades 

musicais ao vivo em bares, restaurantes e similares.  
 

I- Vedada a abertura de pista ou espaço para danças e 
bailes. 

 
Art. 5° - Ficam permitidos os eventos religiosos, 

desde que adotadas as medidas e protocolos de segurança. 
 
Art. 6° - Ficam permitidas as atividades esportivas, 

feiras livres em espaço aberto, parques de vaquejadas, clubes, 
playgrounds e academias.   

 
 Art. 7º - Fica autorizado a retomada das aulas 

semipresenciais, a partir do dia 20 de setembro de 2021, desde 
que adotadas as medidas e protocolos de segurança, em 
casos suspeitos e positivos para a COVID – 19, a Secretária 



 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS Nº 395 – SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
2 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

de Educação deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 
Art. 8° - Fica permitido que a Polícia Militar aja de 

ofício no tocante as autuações de infrações cometidas nesse 
período. 

 
Art. 9º - A fiscalização destes atos será feita pela 

Vigilância Sanitária com o apoio das polícias militar e civil. 
 
Parágrafo único: O descumprimento do disposto 

neste Decreto acarretará ao infrator: 
            

I – Multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
           
II – Multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 
mediante reincidência; 
            
III – Responsabilização criminal por crime contra a ordem e a 
saúde pública. 

 
Art. 10 - O disposto neste Decreto poderá ser 

revisto a qualquer tempo, diante do crescimento ou da redução 
da Covid-19 no Município de Bom Jesus do Tocantins -TO. 

 
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições que estiverem em 
contrário e previstas em decretos publicados anteriormente. 
 

Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
                                                                                                                                

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 09 
(nove) dias do mês de setembro do ano de 2021. 

 
Paulo Hernandes Moura Lima 

Prefeito Municipal 
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