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ADM.: 2021/2024 
DECRETO N.º 129/2022                 DE 04 DE MARÇO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO DECRETO 
069/2022 QUE FLEXIBILIZA AS MEDIDAS   DE  
PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CORONA 
VÍRUS - (COVID 19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/TO, no uso das atribuições que 
lhe confere o Artigo-16 e seus incisos da Lei Orgânica do Município e com fulcro 
na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a expressiva diminuição de casos da doença provocada pelo 
novo corona vírus (COVID-19) no âmbito do município de Centenário Estado do 
Tocantins.  

Considerando as deliberações do Comitê Gestor de Combate a Covid 19 no 
Município de Centenário e as disposições contidas no Decreto municipal n.º 
069/2022.  

DECRETA 

Art. 1º - Permanece obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória, seja 
ela descartável ou reutilizável, sobre o nariz e a boca, em qualquer espaço ao ar 
livre e nos órgãos públicos e privados deste município.  

§1º. Os estabelecimentos comerciais deverão afixar cartazes informativos sobre 
a obrigatoriedade do uso de máscaras tanto dos usuários quanto dos 
colaboradores, sob pena de incidência nas sanções previstas no Art. 7º deste 
Decreto. 

§2º É obrigatório, por parte dos estabelecimentos comerciais, disponibilizar em 
local visível e de fácil acesso, álcool na concentração de 70% para todos os 
consumidores e funcionários, na entrada e saída dos estabelecimentos, ou ainda 
lavabos/pias com água corrente, sabão líquido, papel toalha e local de descarte; 

§ 3º– É obrigatória a realização de limpeza constante das superfícies e pontos de 
contato com as mãos dos usuários (maçanetas, balcões, corrimãos, mesas e 
assentos individuais e coletivos), com a utilização de produtos que impeçam a 
propagação do vírus, como álcool líquido 70%, solução de água sanitária, entre 
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outros, bem como a higienização dos equipamentos de pagamentos eletrônicos 
(maquinas de cartão de crédito e débito) após sua utilização;  

§4º. É de responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos comerciais 
realizar marcação horizontal no piso do seu estabelecimento, para orientar o 
distanciamento de no mínimo 1.5 metro entre as pessoas que aguardam 
atendimento em filas; 

Art. 4º. Os estabelecimentos comerciais devem ainda adotar as seguintes 
medidas: 

I - Reforçar os procedimentos de higiene em todos os ambientes, como depósitos, 
sanitários e áreas de circulação de clientes, bem como limpar o sistema de ar 
condicionado, mantendo o ambiente arejado;  
II- Afixar em locais visíveis aos clientes, como balcões de atendimento, caixas, 
portas de acesso ao estabelecimento e sanitários, informações sobre   
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Corona vírus) 
conforme orientação expedida pela Prefeitura Municipal, além da emissão em 
local de amplo acesso, dos boletins emitidos pela Secretaria Municipal de  
Saúde;  
III - Remeter informações à Vigilância Epidemiológica e Sanitária diariamente, 
sobre dados pessoais de seus hóspedes, local de origem, data de chegada e 
previsão de partida quando tratar-se de estabelecimentos comerciais que 
prestam serviços de hospedagem; 

Parágrafo único- As empresas responsáveis pelo transporte de trabalhadores; 
deverão obedecer a lotação máxima de cada veículo de acordo com o número de 
assentos bem como deverão circular com as janelas e alçapão abertos. 

Art. 5º: Os bares, distribuidora de bebidas, restaurantes e lanchonetes aberto ao 
público, estes deverão seguir as seguintes determinações:  
I- Distanciamento social: as mesas deverão ser postas a uma distância de 1.5 m 
com limite de 04 (quatro) pessoas por mesa; 
II – Cada estabelecimento só poderá ter 80%(oitenta) por cento de ocupação da 
sua capacidade total.  
III-  O seu horário de funcionamento será estabelecido de segunda a segunda. 

§1º. As inobservâncias de quaisquer dos termos elencados neste artigo 
incidirão nos sansões previstas no artigo 7º. 
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Art. 6º - Fica permitido a realização de eventos culturais e festas dançantes com 
utilização de som mecânico ou ao vivo em todo o território deste município, 
obedecendo o limite máximo de 80% (oitenta) da capacidade do local onde o 
evento será realizado. 

Parágrafo 1º- As festas com som mecânico ou som ao vivo que ocorrerão, o 
responsável por este evento, deverá providenciar a segurança do mesmo, e 
apresentar um plano de contingência e enfrentamento do novo corona vírus, a 
Vigilância Sanitária Municipal para obter a liberação para realização deste.  

Parágrafo 2º- Para ter acesso ao local do evento citado no Parágrafo Anterior, o 
participante deverá obrigatoriamente apresentar seu cartão de vacina na 
portaria, e este deverá conter pelo menos a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19; caso contrário ele ficará impedido de participar do evento. 

Art. 7º. A fiscalização aos ditames estabelecidos por este Decreto, poderá ser 
realizado pela Vigilância Sanitária Municipal, Fiscalização Ambiental, assim 
como pela Polícia Militar, Civil, Bombeiros e servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde ou da administração, sendo estes designados para tal. 

§1º. No caso de descumprimento de quaisquer das determinações deste  
Decreto o infrator estará sujeito a:  

I - Multa de R$ 40,00;  
II - Multa de R$ 80,00, se reincidente; 
III – Havendo irregularidades por parte de estabelecimento comercial, além 

das multas previstas neste parágrafo, será determinada suspensão do alvará 
de Funcionamento e o imediato fechamento do estabelecimento;  
IV - Responder por crime contra a ordem e a saúde pública.  

§ 2º. No caso de descumprimento das determinações dos artigos 4º e 5º deste 
Decreto o infrator estará sujeito a: 
I– Multa de R$1.000,00 por pessoa nos casos onde o público ultrapasse a 
capacidade estabelecida neste Decreto; 
II– Multa de R$ 10.000,00 em caso de realização de eventos não autorizados pela 
Vigilância Sanitária Municipal;  
III– Em casos de reincidência de realização de eventos não autorizados o 
proprietário do estabelecimento ou residência sofrerá as penalidades previstas 
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na responsabilização de crime contra a ordem e a saúde pública, além de multa 
em valor 50% maior do que a primeira.  

§3º. A receita oriunda de eventuais multas será destinada à aquisição de 
equipamentos e/ou insumos para o auxílio e combate à pandemia COVID-19. 

§4º Após a aplicação da multa, deverá o agente público comunicar a autoridade 
policial para aplicação das medidas legais criminais cabíveis, bem como 
encaminhamento ao Ministério Público Estadual. 

Art. 8º. O descumprimento do disposto neste decreto 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. 

Art. 9º. Permanecem suspensas a realização de velórios nos casos em que a 
Certidão de óbito atestar morte de infecção pelo novo corona vírus. 

§- 1º Em caso de morte por decorrência do Corona vírus, não haverá velórios 
aberto ao público, haverá apenas um momento reservado a família na sede do 
Cemitério onde ocorrerá o sepultamento, e ficando limitado a presença de 
10(dez) pessoas no local. 

§- 2º Em casos onde a morte não tenha sido ocasionada pelo Corona vírus os 
velórios poderão ocorrer obedecendo as seguintes regras:  
I - Distanciamento de no mínimo 1.5 metro; 
II – Limite de 50(cinquenta) pessoas; 
III - Higienização e disponibilização de álcool 70%;  
IV- Duração máxima de 12(doze) horas a partir do momento em que o corpo 

chegar no local do velório; 
V- Os velórios somente poderão ocorrer em locais abertos e arejados.  

Art. 10º Permanece determinada a abertura das Quadras localizadas na Praça da 
Bíblia e no Setor Rio Preto com horário de funcionamento, das 17:00 às 23:00 
horas com lotação máxima de 80%(oitenta) por cento da sua capacidade no seu 
espaço interno, de segunda a segunda.  

§ 1º Fica permitido a realização de eventos Esportivos como, campeonatos, 
torneios e intercambio entre cidades, independente da região ou da modalidade 
esportiva, desde que seja obedecido o limite de 80% da capacidade de lotação do 
local onde o evento será realizado. 
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Art. 11º - Fica determinada a abertura do parque infantil localizado na Praça da 
Bíblia no horário das 16:00 às 22:00 horas com seu funcionamento normal.  

Art. 12º - Os templos religiosos que tenham seu plano de contingencia 
apresentado à Secretaria Municipal de Saúde, estarão autorizados a funcionar 
com 80% da sua capacidade máxima de lotação, mantendo o distanciamento de 
no mínimo 1.5 metro de uma cadeira para outra, uso obrigatório de máscara por 
todos os participantes e disponibilidade de álcool 70% na entrada em local 
visível e quem for participar das reuniões fica obrigado a higienizar as mãos 
antes de entrar no local. 

Art. 13º- A participação limite de 80% (oitenta por cento) da capacidade   citada 
neste Decreto, podem ser, em local aberto ou fechado desde que, mantenha o 
distanciamento de no mínimo 1,5 metro, utilização obrigatória do uso de 
máscara e disponibilize álcool 70% no local de realização deste, para que todos 
os participantes higienizem as mãos.  

Art. 14º será permitido apenas uma festa por final de semana, quatro por mês, 
terá sua liberação a festa que o responsável apresentar todas as documentações 
exigida pela Vigilância Sanitária Municipal conforme Portaria 40/2021 Artigo-
1º e seus Incisos e os Artigos- 2º e 3º da mesma Portaria. 

Art. 15º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até 
04/04/2022, caso ocorra mudança no cenário de estabilidade atual da doença 
causada pelo Corona vírus COVID 19 este poderá ser revogado a qualquer tempo.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, em 04 de 
Março de 2022. 

  
FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
  

DECRETO Nº 130/2022 - 04 DE MARÇO DE 2022

“Dispõe sobre nomeação de servidor em regime de 
comissão para cargo em comissão e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
Art. 1º - Fica NOMEADO a partir de 04 de Março de 2022 o servidor, 

Senhor JOCELINO FERREIRA DOS SANTOS, portador do RG nº 1.341.307 
SSP/GO e CPF/MF 264.396.381-49 para exercer o cargo comissionado de 
Coordenador de infraestrutura rural, a ser lotado na Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2022.

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 131/2022 - 04 DE MARÇO DE 2022

“Dispõe sobre Nomeação de servidor em cargo 
comissionado e dá outras providências”.

O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 
de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
Decreta:
Art. 1º - Fica Nomeado a partir de 04 de MARÇO de 2022 o senhor 

JOSÉ GUIMARÃES DIAS, CPF Nº 360.808.881-49 e RG Nº 351.139 2ª vias 
SSP/TO, para exercer o cargo comissionado de Coordenador de infraestrutura 
rural, a ser lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 

revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 04 (quatro) dias do mês de Março de 2022.

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito Municipal
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