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DECRETO Nº. 080/2020, AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE ABRIL DE 2020. 

"DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
REGULAMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO 
E HORÁRIO DE ABERTURA DAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS, CASAS 
LOTÉRICAS E O CUMPRIMENTO DE 
NORMAS E PROTOCOLOS DE COMBATE 
AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE AUGUSTINÓPOLIS, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS, ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979/2020. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), pelo Ministério da Saúde, em decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 6.070/2020 
de 18 de março de 2020 "Declara Situação de Emergência no Tocantins em razão 
da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) e adota outras providências", 
publicado no DOE nº. 5.566 de 18 de março de 2020. 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº. 
6.071, de 18 de março de 2020, publicado no DOE de 18 de março de 2020 , 
"Determina ação preventiva para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 
(novo (Coronavírus)". 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº. 
066/2020 de 23 de março de 2020 , publicado no DOM/PMA/TO de 23 de 
março de 2020, o qual "Dispõe sobre a criação de comitê de prevenção e 
enfrentamento ao COVID-19 (novo coronavirus) no âmbito do Município de 
Augustinópolis, e dá outras providencias". 



I &J 
ESTADO- DÓ TOCANTINS 

Rua O P~:_EITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS · ~-=0 I nº 352 - • Fona : 63 3456_ Centro - CNPJ n 00.237.206/0001-30 
CONSIDE 1355 e-mail : ~uquati~opolia. 20179 gmail . com 

067/2020 de 24 d RANDO as d1spos1ções do Decreto Municipal nº. 
em todo Território ed m~ço _d~ ~020, "Decla~a Est~do de Calamidade Publica 
para O enfr t O unicipio de Augustmópohs - TO de ação preventiva 

en amento da pandemia da COVID-19 (novo (Coronavírus)" . 

. CONSIDERANDO ser imprescindível planejar e executar ações 
prev~~t;vas, de ~onitoramento e controle para o enfrentamento ao cenário de crise 
mun ia que se instalou com a disseminação do novo vírus. 

• . CO~~IDER~NDO as grandes aglomerações que vêm ocorrendo 
nas agencias bancarias sediadas na sede do Município de Augustinópolis; 

C r M . . CONSIDERANDO a discussão ocorrida em reunião realizada pelo 
_omi e uni~ipal de En~rentamento ao COVID-19 na qual foram encaminhadas 

diversas . m~drdas de aprimoramento da fiscalização e adoção de ações que têm 
como obJet1vo a redução do contágio pelo vírus; 

CONSIDERANDO as experiências positivas em diversos países 
o~~e cult~ralmente ou obrigatoriamente todos os cidadãos, doentes ou não, 
ut1hzam mascaras de proteção respiratória; e 

CONSIDERANDO a necessidade de garantia do bem-estar de toda 
a população com a adoção de medidas que possibilitem a redução da 
disseminação do COVID-19. 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Fica determinado o horário das 1 0h00 às 14h00 para 
funcionamento das agências bancárias da sede do Município de Augustinópolis, 
limitado o atendimento interno de prestação de serviços a 60 (sessenta) clientes 
por dia e adotando as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de 
saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção virai 
relativa ao CORONAVIRUS-COVID-19. 

§1 - Cada estabelecimento bancário será responsável pela 
disponibilização de um servidor para organização das filas de entrada, sendo uma 
ao autoatendimento e outra àqueles que necessitarão de atendimento interno, 
garantido em cada fila marcação provisória ou definitiva de no mínimo 02 (dois) 
metros de distância entre clientes na área externa. 

§2º - O ingresso no interior da agência bancária somente será 
autorizado se o cliente estiver devidamente protegido com o uso de máscara, sob 
pena do estabelecimento incorrer em multa. 

Art. 2º - Fica determinado o horário das 07h30 às 18h00 para 
funcionamento das Casas Lotéricas sediadas no Município de Augustinópolis, 
devendo o estabelecimento disponibilizar um servidor para organização da fila de 
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entrada, garantido 1355 •-aau, 2011eqmau . com 
metros de distân . na fila m~rcação provisória ou definitiva de no mínimo 02 (dois) 
cliente na fila eia entre ~hentes d_entro e na área externa, cuja permanência do 
devidamente e r~spectivo atendimento só será permitido se o mesmo estiver 
incorrer em plrto egido com O uso de máscara, sob pena do estabelecimento mu a. 

Au f . Art. 3º - Fica determinado no âmbito do Município de 
gus l~ópohs que o embarque e desembarque de passageiros do transporte 

~ltemativo e demais empresas de transporte de passageiros intermunicipal e ou 
inter~stadual será em parada única, localizada na Av. Goiás a fim de que as 
autondades em saúde pública do Município de Augustinópolis possam realizar o 
controle e acompanhamento daqueles usuários que apresentem algum sintoma do 
COVID-19; 

. . .§1º - as empresas de transporte de passageiros que se deslocarem 
no sentido Ax1xa do Tocantins/Imperatriz-MA, fica estabelecida a parada única para 
o embarque e desembarque de passageiros no ponto/estacionamento na Av. Goiás 
Praça Augusto Cayres em frente à Igreja Assembléia de Deus - Madureira, 
estando terminante proibido o desembarque ou embarque de pessoas em locais 
diversos na cidade de Augustinópolis, sob pena do descumprimento deste Decreto 
a empresa incorrer em multa e ainda ao estabelecido no art. 1 Oº deste Decreto. 

§2º - as empresas de transporte de passageiros que se deslocarem 
no sentido Araguatins, Buriti do Tocantins e ou Praia Norte/TO, fica estabelecida a 
parada única para o embarque e desembarque de passageiros na Av. Goiás em 
frente à Loja Economia estando terminante proibido o desembarque ou embarque 
de pessoas em locais diversos na cidade de Augustinópolis, sob pena do 
descumprimento deste Decreto a empresa incorrer em multa e ainda ao 
estabelecido no art. 10° deste Decreto. 

Art. 4º - Fica proibido no âmbito do Município de Augustinópolis 
pelo comércio em geral a realização de promoções e/ou liquidações a fim de evitar 
grandes aglomerações de pessoas nos estabelecimentos anunciantes; 

Art.5º. Tornar obrigatório a utilização de máscara ou cobertura 
sobre o nariz e a boca por todos os cidadãos augustinopolino e ainda àqueles 
vindos de outros Municípios circunvizinhos para ingressar em repartições públicas, 
equipamentos de transporte, público ou privado, c~letivo ou indi~i?~al, e 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Mumc1p10 de 
Augustinópolis. 

§1º. Somente será dispensado o uso nas residências e locais, 
públicos ou privados onde somente uma pessoa utilize ou trabalhe. 

§2º. Os estabelecimentos, inclusive bancos e casas lotéricas, 
deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem 
utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca. 
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deverão afixar carta . f stabelec,mentos, inclusive bancos e casas lotencas, 
número máxim ~es m ormativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o 
estabelecimento,º e pessoas permitidas ao mesmo tempo, dentro do 

. . . Art. 6º. A máscara de proteção respiratória poderá ser 
mduStnah~ada ou de fabricação caseira, descartável, ou reutilizável , 
preferencialmente reutilizável. 

t b 
1 

. Parágrafo único. As máscaras utilizadas pelos funcionários em 
es a e ~c,n:,entos que demandem atendimento ao público, caso sejam 
descartave1s, deverão ser trocadas a cada 2 horas. 

. . . Art. 7º. Além do uso de máscaras, é de uso obrigatório para os 
func,~nanos de estabelecimentos comerciais, bem como todos que trabalham com 
atendimento de pessoas, a utilização de solução em álcool (álcool gel) com 
concentração igual ou maior que 70%, bem como sabão líquido para higienização 
das mãos e antebraços, e ainda a adoção de todas as medidas de higiene 
estabelecidas pela OMS - Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. 

Art.8°. A fiscalização aos ditames estabelecidos por este decreto, 
poderá ser realizada pela vigilância sanitária, assim como pela polícia militar, civil , 
ambiental e bombeiros. 

§1°. No caso de descumprimento das determinações do presente 
Decreto o infrator estará sujeito a: 

1 - multa de R$ 50,00 por cada infração; 
li - multa de R$ 100,00, se reincidente; e 
Ili - ser representado ao Ministério Público Estadual por crime 

contra a ordem e a saúde pública. 

§2º. A receita oriunda de eventuais multas será destinada à 
aquisição de equipamentos e/ou insumos para o auxílio e combate à pandemia 
COVID-19. 

Art.9º. O descumprimento do disposto neste decreto pelos 
estabelecimentos comercias em geral acarretará o recolhimento e a suspensão do 
Alvará de Localização e Funcionamento - ALF - , além da responsabilização 
administrativa, civil e penal nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único - Enquanto perdurar a Situação de Emergência 
em Saúde Pública, a Vigilância Sanitária fica autorizada a recolher o ALF dos 
estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste decreto. 

Art. 10º - Aplica-se, ainda, aos que infringirem as normas 
estampadas neste DECRETO a pena de detenção de um mês a um ano, conforme 

ti) 
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~~e;'~)~o no art. 268 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 

Art. 11 - Ficam mantidas as demais determinações contidas no 
Decreto nº 066/2020, de 23 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 069/2020, 
de 30 de março de 2020 e aquelas estampadas no Decreto nº. 077/2020 de 13 de 
abril de 2020. 

Art. 12 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 24 (Vinte e quatro) dias do 
mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) 

JÚLIO DA"~ OLIVEIRA 
-Prefeito Municipal-

GEDEÃO A~ LIVEIRA 
Secretário Municipal de Saúde 

GUES BAYMA 
1lância Epidemiológica 

PAULO ã?v~ RAMOS 
Secretário de Administração 


