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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Deusany Batista De Castro
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 157, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

“Altera Decreto nº 136/2021, que dispõe da 
Comissão Municipal de Regularização Fundiária”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, Estado 
do Tocantins, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com a Lei Federal 13.465, de 12 de julho de 2017.

D E C R E T A:
Art. 1°. Fica alterada a composição da Comissão Municipal de 

Regularização Fundiária, nomeada por meio do Decreto nº 136/2021, 
de 11/08/2021.

Art. 2°.  Passam a integrar a referida Comissão, os abaixo 
mencionados, sob a presidência do primeiro: 

I –   Raimundo Carlos Gomes Amorim
II –  Ernanes Arruda Sousa
III – Signei Batista Rodrigues 
IV-   Tulio Emanuel Rodrigues Bezerra Diniz
 V – Moisés do Tocantins Santos Pereira

Art. 3°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 15 (quinze) dias do 
mês de outubro do ano de 2021.

DEUSANY BATISTA DE CASTRO
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 158/2021 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

“Mantém estado de emergência,  dispõe sobre 
recomendações, flexibiliza as medidas restritivas e 
determina ações preventivas para contenção do avanço 
e enfrentamento da Covid-19 (Novo Coronavírus), 
bem assim sobre o uso obrigatório de máscaras de 
proteção facial, na forma que especifica, e adota outras 
providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, ESTADO DO 
TOCATINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e, tendo em vista as regras e princípios que disciplinam a administração 
pública impostos pelo artigo 37 e seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a importante ampliação da vacinação contra a 
Covid-19 em Novo Acordo/TO, onde até o momento foram aplicadas mais 
2.456 mil primeiras doses, correspondendo a 79,9% (setenta e nove vírgula 
nove por cento) de cobertura em relação à população elegível, conforme o Plano 
Nacional de Imunização; 

CONSIDERANDO a eficácia comprovada da vacinação contra 
a Covid-19, diante da redução dos casos graves em pacientes vacinados; 
CONSIDERANDO a situação do cenário epidemiológico do Município 
frente à Covid-19, que tem apresentado diminuição da taxa de contágio e, 
consequentemente, de novos casos; 

CONSIDERANDO a responsabilidade municipal quanto à 
preservação sanitária da municipalidade e da necessidade de adotar novas 
medidas a fim de garantir a saúde pública; CONSIDERANDO a necessidade de 
preservar a vida, saúde pública e mitigar a disseminação do novo Coronavírus 
(COVID-19) em razão dos elevados riscos à saúde pública.

DECRETA:
Art. 1º- Fica mantido estado de emergência em toda base territorial 

do Município de Novo Acordo - TO.

Art. 2º Ficam proibidas aglomerações de pessoas em local público ou 
privado, incluindo o comercio em geral e instituições bancárias, salvo a forma 
detalhada neste Decreto. 

§ 1º - Para efeitos deste Decreto, considera-se aglomeração o 
agrupamento de pessoas sem a observância da distância mínima de 1,5 metros, 
entres elas.

§ 2º - Os cultos religiosos poderão ser celebrados, preferencialmente, 
através de transmissões remotas na modalidade de “lives”, podendo funcionar 
de forma presencial, respeitando capacidade máxima de 70% (setenta por cento) 
da capacidade do templo.

§ 3º - Fica suspensa a proibição de aglomerações em praias, rios, 
banhos e similares, chácaras, fazendas e residências em que não participem 
apenas os moradores da residência, sempre respeitado o distanciamento de 
1,5m entre pessoas;

§ 4º - Fica permitida a prática de atividades nas quadras esportivas 
e praças.

§ 5º - Os órgãos públicos ficarão abertos das 07h00min às 13h00min, 
exceto os de serviços essenciais.

§ 6º - Fica autorizado o funcionamento e instalação da feira dos 
agricultores e assemelhados aos domingos, sempre respeitando as medidas de 
distanciamento e de prevenção ao contágio.

§ 7º - Fica autorizado o funcionamento de casas e espaços de 
apresentação e shows artísticos, respeitado o distanciamento do §1º, com lotação 
máxima de 70% (setenta por cento) da capacidade do ambiente. 

§ 8º - Fica instituída a exigência de comprovação de vacinação para 
ingresso em espaços fechados de festas e shows artísticos em funcionamento 
em dias de apresentação.

Art. 3º-. Ficam restabelecidas as atividades dos estabelecimentos 
como bares, restaurantes, lanchonetes, depósito de bebidas/distribuidoras de 
bebidas e outros que sejam assemelhados, respeitando a capacidade máxima 
de 70% (setenta por cento) do prédio, podendo ainda funcionar em sistema de 
delivery, drive thru ou retirada no próprio estabelecimento, mediante pedidos 
via telefone ou internet.  

Art. 4º-. É de competência da vigilância sanitária a atividade de 
fiscalização das atividades de cargas e descargas em armazéns locais ou similares 
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de responsabilidade de produtores e exportadores de grãos, bem como qualquer 
outro veículo de carga, para que seja monitorado a permanência na base territorial 
do Município sobretudo para fazer cumprir as regras deste decreto e regras de 
distanciamento e prevenção ao COVID-19. 

Art. 5º- Como medida para evitar a disseminação do coronavírus, 
continua obrigatório o uso de máscara de proteção, preferencialmente reutilizável, 
e disponibilização de álcool gel (70%) a partir da data de publicação desse 
Decreto, para todos os munícipes e prestadores de serviços em trânsito que 
transitem em espaços públicos, como ruas, praças, estabelecimentos públicos 
e privados e demais espaços abertos ao público, transporte coletivo, transporte 
individual, táxis ou por aplicativos e outros, para evitar transmissão comunitária 
do Coronavírus (COVID-19).

Art. 6º-. Para fins de efetividade das medidas impostas, a autoridade 
sanitária e fiscalizadora, no uso do seu Poder de Polícia, poderá solicitar forças 
policiais para fazer cumprir as determinações impostas nesse Decreto.

Art. 7º - Os servidores do grupo de risco, devidamente vacinados, 
deverão retornar às suas atividades normais, obedecendo os critérios aqui 
estabelecidos.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, podendo o Poder Executivo, a qualquer 
tempo, adotar demais medidas concernentes ao cumprimento integral da presente 
medida.

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do 
ano de 2021.

_____________________________________________________
DEUSANY BATISTA DE CASTRO

Prefeita Municipal
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