PREFEITURA MUNICIPAL DE
WANDERLÂNDIA/TO

Decreto nº 153/2021

Wanderlândia/TO, 13 de setembro 2021.

Revoga os dispositivos do
Decreto 152/2021 de 03 de
setembro de 2021, e da outras
medidas e providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que
lhe confere o Atr. 94, inciso II, “a” lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no inciso I do Art. 30 da Constituição
Federal que prevê que é de competência dos municípios “legislar sobre
assuntos de interesse local”;
CONSIDERANDO a situação Epidemiológica do Município de
Wanderlândia, devidamente identificada em Boletins Epidemiológicos
publicado no site da prefeitura Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro;
CONSIDERANDO as determinações do Governo Estadual;
CONSIDERANDO o grande aumento de casos nos últimos dias, devido a
flexibilização das restrições anteriormente expostas;
DECRETA:
Art.1° Este Decreto dispõe sobre revogação das medidas restritivas de
modo excepcional e temporário, voltadas à contenção da disseminação
da COVID-19 estabelecidas no Decreto 152/2021 de 03 de setembro de
2021, e determina as medidas que seguem abaixo:
Art.2° Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção
individual em todos os locais públicos e privados, mantendo boca e nariz
cobertos, vedado a concentração ou reunião de pessoas, sob pena de
dispensam imediata de possíveis aglomerações, pelos órgãos
fiscalizadores.
§ 1° No caso de descumprimento do disposto acima o infrator estará
sujeito a:
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l – Multa de R$ 200,00;
ll – Multa de R$ 300,00, se ‘reincidente; e
lll – Responder por crime contra a ordem e a saúde pública.
§ 2° A receita oriunda de eventuais multas, serão destinadas à aquisição
de equipamentos e/ou insumos para o combate à pandemia COVID-19.
Art.3º Os estabelecimentos bancários, comerciais e de serviços em geral,
bem como, feiras, além de obedecer às regras fixadas em Portaria da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com
a Secretaria Municipal de 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 mecanismo para manutenção de ambiente arejados e
saudáveis;
VI - Manter a distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em eventuais
filas;
VII - Limitar à razão de 1,5 metros quadrados de área de atendimento o
número máximo de pessoas (número de clientes, somados aos
atendentes) nos estabelecimentos;
VIII - Fixar placa informativa sobre a capacidade máxima de
atendimento;
Art. 4º É proibida a entrada e a permanência de qualquer pessoa sem
máscara de proteção respiratória em todos e quaisquer estabelecimento
comerciais, industriais, bancários, de serviços e órgãos públicos, sendo
de responsabilidade dos respectivos estabelecimentos a observância
desta medida, e sua inobservância implicar em sua responsabilização.
§ 1º Em veículos automotores a obrigatoriedade do uso de máscara é
exigida em táxis, mototáxis, ônibus, e outros transporte de van.
Art.5° Fica determinado que parques, praças, em ambientes fechados ou
ao ar livre e similares obedecidas às medidas de segurança e restrições
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estabelecidas neste Decreto, somente poderão ser utilizados até 23:00
horas.
Art. 6° Bares, Restaurantes, food trucks, trailers, açaiterias, pizzarias,
sanduicherias, adegas, conveniências, balneários, cachoeiras e similares
obedecidas às medidas de segurança e restrições estabelecidas neste
Decreto, somente poderão funcionar das 6:00 horas às 23:00 horas.
§ 1º Em relação aos Bares, Restaurantes, e locais de eventos públicos ou
privados, fechados ou semi abertos, será obrigatório o controle de entrada
pelo proprietário ou organizador, permitindo o ingresso no recinto os
clientes imunizados com a vacinação de acordo com o plano de
imunização estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Ficando
permanentemente proíbo a entrada de quem não vacinou com a 1ª dose.
Para comprovação será necessário que o participante/cliente, porte
consigo o cartão de vacina físico ou virtual através do Conect Sus.
Art. 7° Os estabelecimentos citados no Art. 6° deverão manter fechados
os acessos do público ao seu interior após o horário de funcionamento
estabelecido neste decreto, observadas as exceções dos parágrafos
seguintes.
§ 1° Fica permitido as atividades internas, como à realização de
transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou
outros instrumentos similares e aos serviços de entrega de mercadorias
(delivery).
§ 2° As restrições impostas pelo Artigo 6° não se aplica para os
restaurantes, lanchonetes e conveniência situadas em postos de
abastecimento e serviços ao longo da BR-153.
Art. 8° Ficam Suspensos nos Bares e Restaurantes, prática de música
ao vivo, bem como som mecânico e automotivo, ou quaisquer outros
instrumentos sonoros, além da suspensão dos espaços dançantes, com
a obrigatoriedade de isolamento destes se necessário.
Art. 9º Fica Terminantemente proibido a realização e funcionamento
de bailes, eventos, festas, shows, confraternizações, campeonatos de
futebol e correlatos.
§ 1º No caso de descumprimento do disposto nos artigos acima o infrator
estará sujeito a:
I - multa de R$ 500,00, e
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II - Responder por crime contra a ordem de saúde pública.
§ 2º A receita oriunda de eventuais multas, serão destinadas à aquisição
de equipamentos e/ou insumo para o combate a pandemia do COVID19.
§ 3° Denúncias poderão ser efetuadas pelos telefones a seguir:
Polícia Militar: 63 - 99298-7044
Secretaria Municipal de Saúde: 63 – 3453-1249
Equipe COVID: 63 - 3453-1462
Art. 10° A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela
vigilância epidemiológica, fiscalização ambiental, fiscalização de
posturas, fiscalização sanitária, com apoio das polícias militar, civil,
federal, rodoviária e bombeiros.
Art. 11° O disposto neste Decreto poderá ser revisto e prorrogado a
qualquer tempo, diante do crescimento ou do decréscimo da redução nos
casos acometidos pelo SARS-COV-2.
Art. 12° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos a partir de 13 de setembro de 2021, sem data para
termino de sua vigência, revogando-se todas as determinações
contrárias.
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