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DECRETO N° 039, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Corona Vírus no Município de Monte do Carmo 
e dá outras providências.

O PREFEITO DE MONTE DO CARMO, nos usos das suas 
atribuições legais, e em cumprimento ao art. 64 da Lei Orgânica do Município 
de Monte do Carmo -TO:

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever da União, 
Estados e Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo Corona Vírus;

CONSIDERANDO que o Estado do Tocantins, através do Governador, 
emitiu em 13 de março de 2020, o Decreto nº 6.065/2020, no qual estabelece 
normas a nível estadual para preservação e combate a pandemia;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Monte do 
Carmo;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde 
para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo 
Corona Vírus.

CONSIDERANDO, a recomendação da 3ª Promotoria de Porto 
Nacional, no processo 2020.0001745;

DECRETA:
Art. 1º A medida inicial para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Novo Corona Vírus, no 
âmbito do Município de Monte do Carmo, fica definida nos termo deste Decreto.

Art. 2º - Ficam suspensas por prazo indeterminado:
Atividades educacionais em estabelecimentos de ensino com sede, 

públicos ou privados, como escolas e creches;
 Atividades em praça esportivas sob a gestão do poder público 

municipal ou de propriedade deste, tais quais estádios, ginásios ou qualquer 
outra praça ou equipamento de uso compartilhado; 

Eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, como missas, 
cultos, festividades e outros; 

Estabelecimentos situados em galerias ou polos comerciais de rua, 

PUBLICADO EM PLACAR

Em_____/______/_____

inclusive ambulantes;
 Atividade em cinemas, clubes, academias, bares, restaurantes, boates, 

teatros, casas de espetáculos e casas de eventos; 
 Atendimento de saúde pública bucal/odontológica, exceto aquelas 

relacionadas ao atendimento de urgências e emergências; e 
 Fica também suspensão de autorizações/alvarás anteriormente 

autorizados para reunião de pessoas e eventos. 
Art. 3º - NÃO se incluam nas suspensões os estabelecimentos 

médicos, hospitalares, unidades de saúde, laboratórios de análises clínicas, 
farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras 
e revendedoras de gás, postos de combustíveis clínicas de fisioterapia e de 
vacinação, distribuidoras e revendedoras de gás, postos de combustíveis, 
supermercados e congêneres.

Art. 4º - No caso de restaurantes, lanchonetes e bares, recomende-se 
que o serviço de entrega seja mantido; 

Parágrafo único:  Caso não seja possível atender apenas pelo serviços 
de entrega, no tocante a bares, restaurantes e serviços de hotelarias, tais como 
hotéis, pousadas etc, para atendimento, deverão observar, na organização de 
suas mesas, a distância mínima de 2 (dois) metros entre elas.

Art. 5º -  Em relação aos estabelecimentos comerciais de produtos de 
limpeza, higiene, medicamentos e materiais descartáveis, em conformidade com 
as determinações da Nota Técnica nº 001/2020 do Sistema Estadual de Defesa 
do Consumidor do Estado do Tocantins, recomende-se que a precificação destes 
produtos no mercado farmacêutico do Tocantins atenda aos valores normais de 
fornecimento, evitando-se a abusividade e o oportunismo diante do momento de 
emergência sanitária, devendo-se mitigar a visão mercadológica das margens de 
lucro, sob pena de incorrer na conduta ilícita do art. 39, X do Código de Defesa 
do Consumidor, e, eventualmente, no delito contra a economia popular, uma vez 
verificada a conduta de provocar alta ou baixa de preço de mercadoria por meio 
de notícias falsas, operação fictícias ou qualquer outro artifício, consoante art. 
3º, inciso VI da Lei Federal nº 1.521/51. 

Art. 6º -  Acerca de estabelecimentos de saúde privados (hospitais, 
clínicas e laboratórios), recomende-se a estrita observância da Resolução 
Normativa ANS nº 453 de 12 de março de 2020, que incluiu no rol de 
procedimentos e eventos em saúde, no âmbito da saúde suplementar, como de 
cobertura obrigatória, a utilização de testes de diagnósticos para infecção para 
o Coronavírus (Covid-19). 

Art. 7º -  Em referência ao transporte público no Municipio de Monte 
do Carmo e nos que fazem trajetos em cidades circunvizinhas, determino que 
seja mantida a totalidade da frota circulante, no sentido de evitar aglomerações 
no interior do modal utilizado, a fim de que funcione com toda frota de veículos. 

Parágrafo primeiro: Deve-se também o motorista trafegar com as 
janelas abertas para melhor circulação de ar. 

Parágrafo segundo: O Proprietário do veículo, ou funcionário da 
empresa, deve realizar higienização das instalações no intervalo de cada trecho 
percorrido, com produtos eficazes na eliminação de microrganismos, conforme 
aduz o art. 8º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

                          Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PALÁCIO DO OURO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE MONTE DO CARMO/TO, aos dias 20 de março de 2020.


		2020-03-20T16:01:26-0300
	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO:01067891000166




