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Paraiso do Tocantinsffo 24 de.iulho dê 2020.

l\.4antém a situação de calamidade pública no Municipio de Paraiso do Tocantins ê

defrne medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus.

O PREFEITo MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS, no uso de suas akibuições legais e de confoÍmidade com o aft.42,
rnciso lV. da Lei Orgânica do Municipio, assim

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.o 188, de 3 de Íevereiro de 2020, declarou o "Estado de
Emergência de Saúde Pública de lmpodância Nacional- ESPIN', em decorrência do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência do Centro de Operaçoes de Emergências em Saúde Pública no Brasil previu três
niveis de resposta à doença causada pelo SARSCoV-2 (COVID-19): AleÍta, Perigo lminente e Energência en Saude Pública,
sendo este último nivel organizado em duas fases, de contenção e mitigação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.o 6.072, de 21 de março de 2020, por meio do qual o Governador do Estado do Tocantins
deciara estado de celenidede públicâ em todo o territôrio estadual, para fins de ênfrentamento da COVID-1g, estabelecendo
dentre as suas medidas a proibição de realizaçâo de eventos e Íeunioes de qualquer natuÍeza, em que ocorra a aglomeraÉo de
pessoas, e remmendou aos chefes de cada Poder Executivo l\runicipal a proibição de atividades privadas não essenciais;
CONSTOERAT{DO a mntabitização oficial do boletim epidemiológico da Covid-19 da SEMU9PARAÍSO DO TOCANTINS, em 23
de julho de 2020, acusou 83 (oitenta e três) casos ativos e '13 (treze) pacientes hospitalizados de COVID-19 na cidade de Paraiso
do Tocantins indicando o elevado Íator de transmissão e disseminação do virus;
CONSTDERANDO deliberação do Comitê de Operação Emergencial (COE), oconido em 23 de julho de 2020, aonde foi deliberado

quanto à necessidade da adoçáo do REGULAMENTO DE DISTANCIAI/ENTO SOCIAI SELETIVO, que tem por finalidade
intensificar normas e disciplinar as relaçoes entre o Poder Público L4unicipal e os municipes, assim como as medidas de polícia
adminiskativa, com o objetivo de enÍrentamento da pandemia no âmbito local.
DECRETA:
Fica mantida a situação de calamidade pública e situação de emergência no lvunicipio de Paraiso do Tocantins, paÍa
enfrentamento da pandemia àecorrente do coronavírus, de importância internacional, estabelecida pelo Decreto no 551, de 08 de

Art.

í"

maio de 2020.
DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE PROTEçÃO FACIAL

AÉ.

f

que estela fora de sua própria
É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por qualquer pessoa maior de 2 (dois) anos

residência.

parágrafo único. As máscaras poderão ser de fabricação industrial ou caseira, de tecido, desde quê utilizadas de modo a cobÍir a
bocai o nariz, funcionando como uma barreira destinada a minimizar a transmissão do coronavírus.
obrigatóÍio aos estabelecimentos de atividades econômico-sociais, transporte coletivo e órgãos pÚblicos recusar o ingresso
e a permanência de pessoas sem máscaras.

Ad.

3o É

DO FUNCIONAi,IENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAçÃO PÚBLICA MUNICIPAL

AÍt.

40. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração PÚblica Municipal poderão estabelecer:

- redução da jornada de tÍabalho;
- sistema de rodizio entre os servidores;
lll - trabalho em home-office.

|

ll

quaiquer preiuizos
Os serviços públicos devem ser organizados de Íorma a pÍeservar a continuidade dos trabalhos e resguardar
aos cidadãos e usuár os.
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§ 2o Da melhor Íorma possivel, deverá ser minimizada a possibilidade de infecção pelo novo coÍonavirus aos servidores do grupo
de risc!, nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária.
DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
50 - Todas as lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem sêrvaços de natureza privada deveÍão funcionar
em horário especral até as 21h00min, com exceção das farmácias e dos postos de combústiveis parâ vênda de pÍodutos derivados
de petróleo.

Art.

Parágrafo único: Após ás 2'1hoomin, as lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comérdo ou prestem serviços
de natureza privada, poderão funcionar somente por meio de serviços de retirada e entrega alimentos (take-away e
delivery), inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nas suas
dependências.

AÉ. 6o - Fica aprovado o regulamento das regras de Distanciamento Social Seletivo, na Íorma do Anexo único que faz parte
integrante deste decreto.

DA FIScALIzAçÃo E PENALIDAOES
70, A fiscalização quanto ao cumprimento do pÍesentê decrêto será realizada conjuntamente pela vigilância epidemiolôgica,
fiscalizaçáo ambiental, fiscalizaÉo de posturas, Íiscalização sanitária, frscalização fazendária e agentes de trânsito, com apoio das
polícias militar, civil e bombeiros.

Art.

tr. As infraçoes resultantes do descumpÍimento das disposiçoes deste decreto, inclusive do anexo único, serão punidas com:
| interdição de atjvidades;
ll - apreensão de mateÍiais, equipamentos e mercadorias;

AÍt.

lll - multas, que seÍão gÍaduadas segundo a gravidade da infÍação, dentro dos limites e critéÍios estabelecidos na Lei Complementar
n." 059/2020 de 20 de maio de 2020, que instituiú o novo Código de Posturas do Municipio de Paraiso do Tocanüns;
lV - cancelamento de autoÍizaçoes ou cassaÉo de licenças.
ParágÍafo Uníco - Havendo persistência na infraçâo, assim considerado quando houveÍ a expediÉo de auto de infração anterjor e
exauridos os prazos determinados pâra regularizaÉo, independente do pagamento de multa anteriormente aplicada, a multa poderá
ser acrescida de 50% (cinquenta por cento), em nova autuaçáo, bem como haverá aumento do prazo da interdiÉo.

Art. 9.o Este decreto entrará em vigor a partir de 27 de julho dê 2020 e vigorará até í0 dê agosto de 2020, revogando-se as
disposiçoes em contrário especialmente o Decreto no 55512020, de 28 de maio de 2020, mas convalidados os atos pÍaticados
durante a respectiva vigência.

Prefeitura do l\,lunicipio de Paraiso do Tocantins, aos vintê e quatro dias (24) do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte (2020)
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ANEXO UNICO
Decreto n0 561/2020 , de 24 de julho de 2020.

REGULAMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL SELETIVO
Este regulamento, denominado de REGULAMENTO DE DISTANCIAI\4ENTO SOCIAL SELETIVo, tem por finalidade instituiÍ
normas e disciplinar as relaçoes entre o Poder Público [/unicipale os munÍcipes, assim como as medidas de policia administÍativa,
com o objetivo de enfrentamento da pandemia no âmbito local.
Para fins destê regulamento, consideÍa-se podeÍ de policia a atividade da administÍação públic€, que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato, em razão de interesse público, mncemente à higiene, à ordem, aos costumes,
à segurança, ao uso do espaço público e ao exercicio das atividades econômicas e sociais, visando garantir os direitos individuais
ou coletivos, no território do Município de Paraiso do Tocanlins.

As normas previstas neste regulamento são aplicáveis sem prejuízo de outras exigências previstas na legislação municipal, além
da competência estadual e Íederal sobÍe as matérias e, especialmente a Lei Complementar n.o 059/2020, de 20 de maio de 2020,
que instituiu o ncvo Codigo de Posturas do Município de Paraíso do Tocantins, podendo ser acessado pelo seguinte link
mmpaÍtilhado: (https://drive.google.com/file/d/1l8kz ljSrnP2ApJj4-ruCrbcODT2mfJH/view?usp=s5s1nn1
Todas as pessoas ÍÍsicas e jurídicas sáo obrigadas a cumprir as prescriçoes deste regulamento, a colaborar para o alcance de suas
finalidades e a Íacilitar a fiscalização pertinente.

Todas as autoridades de saúde, em qualquer esfera de govemo, bem como as institui@es privadas, deverão adotar o PLANO DE
coNTtNGÊNctA DE pARAiso Do TocANTtN$To Novo coRoNAVIRUS (covtD-19), podendo ser acessado pelo seguinte
link compartilhado: (https://drive.google.mm/file/d/15bDhn-mtu4RXxrQdSmBqdkgSHYW9TQjl/view?usp=sharing)
E dever das autoridades constituidas dentro do tenitório do l\4unicipio de Paraiso do Tocântins zelar pela observància das regras
aqui delimitadas, utilizando os instrumentos efetivos de polícia administÍativa em lei.

Todas as penalidades obedecem ao delimitado na Lei Complementar n." 059/2020, 20 de maio de 2020, que instituiu o novo Côdigo
de Posturas do Município de Paraiso do Tocantjns com o estabelecimento de dÍetrizes para defrnição dos seus valores,
considerando-se cada situaÉo e Íato. Em conjunto com as penalidades, o i/unicipio poderá se valer de termo de ajustamento de
conduta para a soluÇão final dos pÍoblemas apresentados.

-

lmportante observar que o descumprimento das regras do pÍesente regulâmento importará o imediato fechamento do
estabelecimento infÍatoÍ e a sua reabertura só oclnerá após o tramite do processo administÍativo com a observância do devido
processo legal.
Assim, levando em consideração as dificuldades no enfrentamento da crise, a administração pública municipal adota, com base em
elementos técni@s, as seguintes medidas adequadas para a prevenção e combate à pandemia do COVID-1g, preservando o
inteÍesse público.
ITEM I . DAS MEDIDAS DE PREVENçÃO E CONTROLE PRECAUçÔES PADRAO

Ainda não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo Coronavirus (COVID-'19). A melhor maneira de prevenir a infecção é
evrtar ser exposto ao virus. Recomendam-se ações preventivas diârias a população em geral:

a)
b
C

d

e

f)

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão poÍ pêlo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool;
Evitar tocar nos olhos, naÍiz e boca com as mãos nâo lavadas;
Evitar contato próximo com pessoas doentes;
Ficar em casa quando estiver doente;
CobÍir boca e narjz ao tossir ou espinar com um lenÇo de papel e jogar no lixo;
Limpar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequência

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários virus, inclusive o novo coronavírus (COVID-19)
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a)
b)

C

d
e

f)

s)
h)

-

%

DA LrMpEzA E DEStNFEcçÃo DE supERFicrES

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Supêrfícies em Serviços de Saúde compreende a limpeza, desinÍecção e
conservação das supeíicies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas;
Os princípios básims para a limpeza e desinfecção de superfícaes em serviços de saúde são a seguir descritos no
l\4anual da Anvisa para a Limpeza e DesinfecÇão de superficies (httpJ/j.mp/anvisamanualdedêsinÍeccao),
dêstacando-se:
PÍoceder à fÍequente higienizaÉo das màos:
0 uso de Equipamento de Proteção lndividual (EPl) deve ser apropriado para a atividade a ser exercida;
Nunca varrer superficies a sem, pois esse ato íavorece a dispersâo demicrorganismos que são veiculados pelas
particulas de pó;
Utilizar a varÍedura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos;
Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secaÍ.
Para pacientes em isolamento de contato, recomenda-se exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de superficies
Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável.
Todos os equipamentos deverâo ser limpos a cada término da jornada de trabalho.
A Írequência de limpeza das superficiês pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo com o protocolo da
instituiçã0.

ITEM III

-

OAS REGRAS OE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS,
INOUSTRIAIS OU PRESTADORES DE SERVIçOS.

Todas as lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviÇos de natureza privada, deverão cumpriÍ as
seguintes regras, sob pena de interdiçâo e demais cominaçôes legais:

a

E OBRIGAÍÓRIA a ÍealizaÇão de sanitizaÇão completa diáriamente, ao

final do expediente:

b) E oBRIGATÔR|O uso de máscaras de proteção por parte de seus funcionários e colaboradores;
c) ADOTAR, obrigatoriamente, medidas de proteÉo, estabelecendo a distância de 1,5m entre cada pessoa e fixando,
quando possível, sistemas de escala, alteração dejomadas e revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e a aglomeÍação

de pessoas de no minimo 50 % em dias de Íuncionamento normal;

d)

São PROIBIoAS aglomerações e longa pêÍmanência nos estabelecimentos e nas suas imediaçôes, mantendo
distância de no minimo 1,5 mekos de outras pessoas;

e)

E OBRIGATÓR|O disponibilizar funcionário na porta do estabelecimento, ofertando álcool em gel na concentração de
70% para todos os clientes que tiveÍem acesso ao estabelecimento;

0
g)

É OBRIGATÓR|A a instalação de pia para lavagem de mãos para clientês, com sabão liquido, papel toalha

e lixeiras

disponíveis;
E OBRIGATÓR|O realizar marcâção horizontal no piso do estabelecimento para orientaÍ o distanciamento de 1,5 metros

entre as pessoas que aguardam atendimento em filas;

h)

E OBRIGATÓR|O o bloqueio de acesso de consumidores e visitantes por meio de colocação de fitas zebradas, nas
mesas, balcões, móveis ou objetos similares para fins de atendimento presencial, conÍerindo o dislanciamento de

0í (um)

metro enfe as pessoas.

i)
j)

E OBRIGATÓR|O o Íornecimento, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes e colaboradores;

Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e áreas de circulação de
clientes,

k)
l)

Padarias e supermercados que disponham de autosserviço de pães e similares deverão suspender este serviço,
disponibilizando funcionário para atendimento ou oferecer os alimentos já embalados;
Afixar material com as orientaçôes em locais visiveis aos clientes, como balcôes de atendimento, caixas, portas de acesso
ao estabelecimento e sanitários;

m)

0s serviços de alimentação (restauÍantes, pizzarias, lanchonetes e congeneres) deverão reduzirem 50 % o uso de mesas
pelos clientes dentro dos estabelecimentos, de modo a manter a distância minima de segurança de 2,0 metros enke as

w
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mesas, bem como a permanência de até 04 pessoas por mesa.

n)

Todos os estabelecimentos de hospedagem instalados no municipio devem remeter informações

à

vigilância

epidemiológica, diaÍiamente, sobre dados pessoais de seus hóspedes, local de origem, data de chegada ê previsão de
partida;

o)

As empresas que fornecem transpoÍte aos trabalhadores deverâo observar a 50% da

lotaÉo máxima de cada veiculo de

acoÍdo com o número de assentos e deverão ciÍcular com as janelas e alçapão abertos.

rv.

DAS INTERDTÇÓES

Ficam interditados para uso mletivo
a)
b)

c
d

e

0
s)

Os estádios, campos, ginásio e quadras de práticas esportivas;
Praçâs e logradouros públicos de qualquer natúreza, excetuando os baÍes, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos
congêneres que funcionem no seu interior
O acessc à Serra do Estronto parâ prática de qualquer atividade de lazer e esportiva.
Boates, casas de espetáculos e casas de eventosi
realização de eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas à aglomeração de pessoas, sejam elas públicas, privadas ou de natureza
pessoal/familiar, que ultrapasse o limite de 05 pessoas;
Aglomeraçáo de pessoas em qualquer bem imóvêl de uso compartilhado, êspecialmente o uso das praÇas públicas;

Todos e quaisquer eventos públicos e privados, tais como: shows, apresentaçoes culturais, festas, confraternizaçÕes e conelatos,
tanto em áreas públicas quanto privadas.
V

-

DO FUNCIONAMENTO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS

Os Templos religiosos podem manter suas portas

a)

b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

abe(as com

a

celebração de missas, cultos, rituais, reuniões e sessões, os quais deverâo

Orientar aos idosos, pessoas que se enquadÍam no grupo de risco e com comorbidade a ficaÍem em suas residências e não irem
aos eventos nas igrejas.
Designar uma peisoa para ficar em fÍente ao templo nos dias e horários de celebraçáo de missa§, cultos, rituais, reuniões e
sessões presenciais, mm o objetivo de evitar aglomeraçoes, tanto na parte interna como externa.
Manter o distanciamento de um metro e meio de uma pessoa para outra, instalaÍ álcool em gel nas entradas dos templos,
orientando a assepsia na entrada e na saida e no momento em que desejar;
Realizar as missas, cultos, rituais, reúniôes e sessões presenciais em dias e horários diferentes para cumprir o distânciamento
previsto na alínea "c".
Orientar os frequentadores para peÍmaneceÍem sentados em seus respectivos lugares, evitando abraço, aperto de mãos e outras
Íormas de contatos Íísicos:
Evitar aglomerações de qualquer natureza na porta dos Templos e lgrejas;
tazer uio obrigatório de mascaras durante as celebraçoes de missas, cultos, rituais, reuniões e sessões presenciais, sem

acepÉo de pessoas;
Noméar uma Comissão de Pastores, mediante documento a ser entregue ao COE, com o objetivo de subsidiar a frscalização das
igÍejas, para que as mesmas cumpram as noÍmas, enviando relatório com Íotos sobre o funcionamento dos templos e igrejas.
VI

. DO FUNCIONAMENTO OOS SUPERMERCADOS, MERCEARIAS E MERCADINHOS.

Além do cumprimento obrigatório das regras gerais de funcionamento dos estabelecimentos destinados às atividades comerciais
os superme€dos perinanecem sob-regime de funcionamento diÍerenciado, obedecendo as seguintes regras suplementares.

- Diminuir o quadro de empregados, para cada jornada de trabalho, no limite máximo de 40% (quarenta por cento);
b)- Limitar a entÍada de pessoas por vez, de acordo com o tamanho do estabelecimento:
1 - L4áximo 13 de mnsumidores, limitando dois por familia, em establecimento com tamanho até 200m';
2 - [Iáximo 30 de consumidores, limitando dois por Íamilia, em establecimento com tamanho de 200m' até 750 m';

a)

3 - o limite máximo de 40% (quarenta por cênto) de seus colaboradores e o kânsito de 50 consumidorês, limitando dois por
familia, em establecimento com tamanho superior a 750 m';
c) - Espaçamento mínimo entre os caixas de 03 (três) melros
d) Manter em pontos estratégicos dispensadores mm álcool gel 70% (setenta por cento), para o uso de clientes e trabalhadores,
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bem mmo manter a permanente higienização dos ambientes;

v

- Do FUtilctoNAMENTo Dos BANcos,

coRRESpoDENTES BANcÁRtos E CASAS LorÉRtcAs.

Além do cumprimento obrigatóÍio das regras gerais de funcionamento dos estabelêcimentos destjnados às atividades comerciais
os BANCOS, CORRESPODENTES BANCÁRloS E CASAS LOTERICAS permanecem sob-regime de tuncionamento diferenciado,
obedecendo as seguintes regras suplementares.

a)
b)

c)
d)

e)

Designar um funcionário para que faça a triagem das pessoas que pretendam ingressar no estabelecimento, funcionário
este que observará o uso de álcool 70% e máscaÍa respiratória, para observância da regra descrita no artigo 30 dêste
decreto
Que o funcionário responsável pela triagem observe a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre os clientes,
admitindo a entrada de somente 02 (dois) clientes por máquina caixa rápido, um utilizando o equipamento e outro
aguardando, bem como que referido funcionário observe a fila que se forma do lado externo do estabelecimentoi
Ouê no interior da agência seja admitido a quantidadê maxima de 50% das pessoas em relaçâo aos assentos, mantendo
também a distância minima de 02 (dois) metros entre cada um dos clientes
Realizar marcação horizontal no piso do estabelecimento para orientar o distanciamento de í,5 metros entre as pessoas
que aguardam atendimento em filas
Bloqueâr de acesso de usuários e visitantes por meio de colocaçâo de fitas zebradas, nas mesas, balcÕes, móveis ou
obietos srmilares para fins de atendimento presencial, conÍerindo o distanciamento de 01 (um) metro entre as pessoas.
VIII

-

DO FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS

Além do cumprimento obrigatório das regras gerais de funcionamento dos estabelecimentos destinados às atividades comerciais
as academaas permanecem sob-regime de funcionamento diferenciado, obedecendo as seguintes Íegras suplementares.
a
b

c
d

0
s)
h)

Os equipamentos deverão ser instalados a uma distância minima de 2,0 m (dois metros), uns dos outros;
Higienizaçâo dos equipamenlos entre tumos;

Realizar agendamento dos alunos,
As academias devem manter portas fechadas para facilitar o controle do ffuxo de pessoas;
DesignaÍ !ma pessoa para realizar limpeza e desinfecção durante todo o funcionamento;
Treinamento da equipe antes do retorno das atividades a respeito das medidas preventivas do covid 19,
Anamnese prévia dos alunos, dispensando alunos com qualquer sintomai
Alcool em gel e máscara para alunos e funcionários.
IX

-

OO FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS

As feiras-livres poderâo funcionar, respeitando o distanciamento minimo de 2,0m (dois metros) entre cada barraca, com a
disponibilização de dispensadores com álcool gel 70% (setenta por cento) em cada uma delas, observados, ainda, os seguintes
paÍâmetros:

a)
b)

c)
d)
e)

0

Fica proibida a instalaçâo de mesas e cadeiras para atendimento ao público;

O manuseio de utensilios colelivos, como garrafas de caté, leite, suco, etc., somente poderão ser realizados pelo
responsável pela banca, e com o uso de luvas;
Todos e quaasquer utensílios devem ser descartáveis;

As bancas devem ter tamanho máximo de 1,5m (um e meio metros), com exceção das bancas cadaslradas, de
metalon/alimentação já padÍonizadas;
O poder pÚblim deverá providencar a sanitizaçâo dos ambientes de íeiras livres antes e depois de cada rcalização.
Nas leiras livres instaladas nos logradouros públicos ou nas áreas concedidas pelo Municipio, assim clmo nos mercados
municipais, os Íeirantes e detentores de concessão dos mercados são obrigados a manter permanentemente limpas as
áreas de localização de suas banacâs ou salas e as de circulação adjacentes.

X

-

DO FUNCIONAMENTO DOS CLUBES

Desde que sigam as regras de biossegurança, os clubes de atividades sociais, estão autorizados a reabrir sedes para sócios e
convrdados. A lotação está limitada a 500/0 da capacidade, mediante cumprimento obrigatório cumprimento obÍigatório das regras

gerais de funcionamento dos estabelecimentos destinados às atividadês comerciais, obedecendo as ieguintes regras
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a
b)

c)
d)
e)

0

utilização de copos descartáveis;
lntensifcar a adoção de medidas de prevenção, com rigorosa higienizaçâo de ambientes, mobiliáÍios, equipamentos
e
outros;
Limitar a quantidade de pessoas nas piscinas:
Disponibilizar funcionário para mrreta fiscalizaFo das medidas do presente decrêtoi
Proibir o acesso de pessoas idosas e do grupo de risco ao Covid-19;
Vedar o uso dos espaços para realização de festas e eventos de qualquer natureza,

xt
a)
b)
c)

-

Dos vELóRtos

Os cêmitérios deverão controlar rigorosamente os sepultamentos, exumaçoes e translações, mediante certidões de óbito
e outros documentos hábeis.
OsvelÓrios e entenos com confirmação ou suspeita da COVID-19, somente poderão ser acompanhamentos por membros
da Íamília que morem na mesma residência e obedecida rigosamente as regÍas instituidas pela vigilância saniárias;

Os velÓrios e enterros deconentes de falecimento de pessoa sem confirmação ou suspeita de coionavirus poderã0, em
câráter execepcional, ter cortejos de ate 15 (quinze) pessoas.

Prefeitura do Municipio de Paraíso do Tocantins, aos vinte e quatro dias (24) do mês de julho (07) do ano de dois mit e vinte (2020)
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