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z  
ADM: 2021/2024 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 40/2021 
 

REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA RETOMADA GRADUAL 
DOS EVENTOS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO-TO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais. 
 
CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 217/2021, de 23 de setembro de 
2021, que determina a retomada gradual dos eventos sociais que estavam 
suspensos. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação acerca do Plano de 
Contingência, previsto no artigo 5º do Decreto Municipal nº 217/2021, resolve. 
 
Art. 1º. Fica estabelecido que a entrega do plano de contingência não autoriza, 
por si só, a realização do evento, devendo ser avaliado se o estabelecimento 
obedeceu aos seguintes critérios: 
 
Inciso I – informar a data e local da realização do evento, com no mínimo 05 
(cinco) dias de antecedência; 
Inciso II – exibir, no mínimo 08 (oito) fotos do local, bem como descrever se o 
evento será realizado em ambiente aberto ou fechado; 
Inciso III – informar as medidas preventivas para evitar o contágio durante a 
realização do evento; 
Inciso IV – informar a programação do evento; 
 
Art. 2º. A realização do evento obedecerá ainda a um critério cronológico, ou seja, 
serão liberados conforme a ordem de entrega do plano de contingência e desde 
que obedecidos os incisos do art. 2º, desta portaria. 
 
Art. 3º O plano de contingencia deverá ser entregue na Vigilância Sanitária do 
Município dentro dos horários de funcionamento de segunda a sexta-feira e, na 
ocasião, o servidor público responsável registrará o recebimento e encaminhará 
o arquivo para análise. 
 
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
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Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2021. 
 

 
Jânio Soares Martins 

Secretário Municipal de Saúde 
 
Justificativa, 
 
No dia 23/09/2021, durante reunião realizada com o comitê gestor do covid-19 
do município de Centenário-TO, foi aprovado, por maioria dos membros, a 
realização de eventos sociais com ressalvas. 
 
Outrossim, a retomada gradual dos eventos sociais foi publicada no Decreto 
Municipal Nº 217/2021 
 
 


