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DECRETO N°. 021/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 03 DE MARÇO DE 2022

 “Altera as medidas adotadas no DECRETO N°. 
012/2022/GAB/PREF, conforme especifica. ” 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em 
saúde pública de importância internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, decorrente da 
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a medidas adotadas no DECRETO 
N°. 012/2022/GAB/PREF

CONSIDERANDO que houve significativa diminuição 
do número de casos de contágio do vírus COVI-19 e suas 
variantes, no Município de Lajeado, nos últimos 15 dias;  

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Municipal 
estabelece que o Município de Lajeado é competente para 
legislar sobre assuntos de interesse local e que, adotar medidas 
que viabilize mitigar a disseminação da doença em razão dos 
elevados riscos à saúde pública, em face da pandemia é medida 
que se impõe à atual administração. 

D E C R E T A:
Art. 1º A partir do dia 05 de março de 2022, flexibiliza 

as disposições contidas no DECRETO N°. 012/2022/GAB/PREF 
e adota as seguintes alterações quanto as  medidas de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento da emergência em Saúde Pública 
no Município de Lajeado, em razão da diminuição de casos de 
contágio da COVID-19 e suas variantes:

I - Fica autorizada a realização de festividades, 
campeonatos, torneios no âmbito do Município de Lajeado, 

observados em todos os casos as medidas de higiene, álcool gel 
70% e uso obrigatório de máscaras.

Art. 2º O funcionamento de bares, restaurantes, 
lanchonetes, pit dogs, food trucks, distribuidoras e lojas de 
conveniências, deverão permanecer obedecendo os protocolos 
previstos no DECRETO N°. 012/2022/GAB/PREF, nos seguintes 
termos:

I - a quantidade de mesas deve resguardar uma distância 
mínima de 1,5m (um metro e meio) entre elas, contados de 
qualquer ponto de suas bordas, obedecida a limitação de 50% 
(cinquenta por cento) de ocupação da capacidade máxima; 

Art. 3º As atividades essenciais e não essenciais 
definidas no âmbito do Município de Lajeado, no Decreto 
nº 028/2021, de 19 de fevereiro de 2021, deverão manter às 
seguintes obrigações: 

I - Evitar aglomerações de pessoas na parte interna e 
externa do estabelecimento; 

II - Orientar e manter a distância de 1(um) metro uma 
pessoa da outra, dentro e fora do estabelecimento; 

III - Higienizar frequentemente com álcool, álcool gel, 
sabão, ou desinfetante, as mãos, equipamentos, materiais ou 
móveis de maior uso das pessoas;

IV - Não compartilhar, copos, talheres ou outros objetos 
e utensílios de uso pessoal; 

V - Lavar diariamente roupas de cama, mesa e banho 
quando utilizados; 

VI - Limitar a entrada de clientes nos estabelecimentos 
de modo em manter distância mínima de 1 (um) metro uma 
pessoa da outra; 

VII – Disponibilizar luvas para manuseio de utensílios 
de uso coletivo (restaurantes, lanchonetes, padarias, lojas de 
conveniência), utilizar luvas ao manusear dinheiro, cartões de 
crédito e máquinas de cartão, e higienizar o que for possível; 

VIII - Ter cuidado com as mercadorias que receberem 
e higienizá-las se necessário; 

IX - Evitar levar as mãos ao rosto, boca, olhos e nariz 
onde o risco de contaminação é maior; 

X - Se realizar entregas em domicílio, higienizar as 
mãos ao sair e ao retornar. 

XI - Aos prestadores de serviço de entrega em 
motocicleta, recomenda-se a não compartilhar capacetes e 
higienizá-lo com frequência; 

XII – realizar escala de revezamento de dia/horário de 
trabalho entre os funcionários de modo que haja folga entre as 
jornadas, para evitar aglomeração; 

XIII – a empresa deverá afixar, em local visível, 
informativo indicando o número total de funcionários e o número 
de colaboradores em atividade laboral por jornada de trabalho, 
bem como o tamanho da área física e a quantidade máxima de 
pessoas permitidas, simultaneamente no local; 

XIV – organizar filas com distanciamento de 1 (um) 
metro entre as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso 
de balizadores, interna e externamente; 
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XV – controlar o acesso de apenas 1 (um) representante 

por família em estabelecimentos comerciais de maior fluxo, 
tais como, supermercados, farmácias, casas lotéricas, casa de 
materiais de construção; 

XVI – manter a higienização interna e externa dos 
estabelecimentos com limpeza permanente, adotando desinfecção 
dos materiais, equipamentos, mobiliários, ferramentas, entre 
outros objetos de uso coletivo; 

XVII – adotar, sempre que possível, aplicativos para 
entregas a domicílio (delivery); XVIII – priorização para trabalho 
remoto para atividades administrativas, quando possível; 

XIX – adotar o monitoramento diário dos colaboradores/
empregados de sinais e sintomas relacionados a COVID-19, 
informando aos responsáveis do Programa Saúde da Família; 

XX – higienizar portas, maçanetas, torneiras dos 
sanitários, mesas e cadeiras, constantemente e dispor de sabonete 
líquido, papel toalha e lixeiras com pedal; 

§ 1º O estabelecimento essenciais e não essenciais 
deverão, durante toda a jornada de trabalho, fornecer, aos 
funcionários máscaras, álcool em gel a 70% e os demais EPI’s 
necessários e recomendados pela Organização Mundial da Saúde 
e pelo Ministério da Saúde. 

Art. 4º . No caso de descumprimento de medidas 
impostas neste Decreto serão adotadas as sanções previstas no 
DECRETO N°. 012/2022/GAB/PREF.

Art. 5º  Fica autorizada a utilização do Campo de 
Futebol Nataniel Silva Morais, localizado no Balneário Ilha 
Verde, o Campo de Futebol Luizinho Ferreira Parente localizado 
na Comunidade Pedreira, bem como o Ginásio de Esportes 
Fernando Vieira localizado na Av. Justiniano Monteiro, e a 
Quadra de vôlei localizada na Praça 5 de Maio, devendo agendar 
e apresentar autorização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Saneamento, Turismo, Juventude, Esporte e Cultura, 
para a realização de prática de esportes nos referidos  locais. 

Art. 6º Fica permitida a entrada no Município de 
Lajeado/TO, de veículos contendo embarcações aquáticas. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de atividades 
religiosas, observados os protocolos de higiene, distanciamento, 
disponibilização de álcool em gel 70% e uso obrigatório de 
máscaras e capacidade de lotação de pessoas nos estabelecimentos, 
observando a distância mínima de dois metros entre os 
participantes das atividades; 

Art. 8º As medidas adotadas neste Decreto não excluem 
outras ações fiscalizatórias, nem exime o infrator de outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis e poderá 
ser revogada a qualquer tempo, no caso de aumento de casos de 
contaminação do COVID-19 no município de Lajeado.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário previstas 
no DECRETO N°. 012/2022/GAB/PREF. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
LAJEADO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 03 dias do mês 
de março de 2022. 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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