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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 027/2021/GAB/PREF         

LAJEADO/TO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre GRATIFICAÇÃO aos membros do       
COMITÊ OPERACIONAL   DE   EMERGÊNCIA – COE, 
e   dá     outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Lajeado, e com fundamento na Lei Municipal 397/2013, e, 

      
CONSIDERANDO as atividades desenvolvidas pelo Comitê 

Operacional de Emergência-COE e responsabilidades inerentes aos integrantes 
deste comitê,

CONSIDERANDO o que prevê o art. 22 da Lei Municipal n.º 
397/2013,

D E C R E T A :

Art. 1.º - Os servidores que compoem o COMITÊ OPERACIONAL 
DE EMERGÊNCIA – COE, fazem jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) 
em sua remuneração de referência,  nos termos do art. 22 da Lei 397/2013, a 
partir de sua nomeação e finda no momento em que deixar de compor o COE.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir da nomeação dos membros do COE.

Registre –se, publique – se e cumpra – se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 19 
dias do mês de fevereiro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N°. 028/2021/GAB/PREF         

LAJEADO/TO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Mantém declarada situação de emergência em saúde 
pública no município de Lajeado-To, e dispõe sobre 
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), 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 Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal 
n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação da 
doença em razão dos elevados riscos à saúde pública,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam definidas como atividades essenciais no âmbito do 
Município de Lajeado, durante o tempo que perdurar medidas de prevenção e 
controle para o enfrentamento da COVID-19; 

I – os estabelecimentos odontológicos, Unidades de Saúde, 
farmacêuticos, clínicas de fisioterapia, e de vacinação, distribuidores e 
revendedores de gás, postos de combustíveis, supermercados, restaurantes, 
padarias e açougues; 

II – assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade; 

III – atividades de segurança pública e privada incluídas a vigilância, 
a guarda e a custódia de presos; 

IV – telecomunicações e internet; 
V – captação, tratamento e distribuição de água; 
VI – captação e tratamento de lixo; 
VII – iluminação pública; 
VIII – serviços funerários; 
IX – vigilância e certificações sanitárias; 
X – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e doença 

dos animais (endemias); 
XI – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal 

e vegetal; 
XII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte restados 

pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e Casas Lotéricas; 
XIII – serviços postais; 
XIV – transporte e entrega de cargas em geral; 
XV – serviços relacionados a tecnologia da informação e de 

processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas 
neste Decreto; 

XVI – fiscalização tributária; 
XVII – fiscalização ambiental; 
XVIII – oficinas mecânicas e borracharias; 
XIX – clínicas odontológicas para atendimento de urgência e 

emergência; 

Art. 2º. As demais atividades comerciais não previstas no art. 1º deste 
Decreto são consideradas não essenciais. 

Art. 3º. O exercício das atividades dos estabelecimentos comerciais 
inseridos nos artigos 1º e 2º, deste decreto deverá obedecer 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; 
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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; 

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; 

§ 1º. O estabelecimento comercial deverá, 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. As lanchonetes, bares e lojas de conveniências, além das 
exigências já mencionadas, poderão comercializar a venda e consumo de bebidas 
alcoólicas e alimentos no local, observado o horário de funcionamento até as 
22:00 horas.

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

Art. 5º. Os estabelecimentos e atividades NÃO poderão ter entre os 
seus colaboradores/funcionários pessoas: 

I – acima de 60 (sessenta) anos de idade; 
II - com diagnóstico de morbidade e de enfermidades, doenças 

crônicas que se enquadrem no grupo de risco, conforme estabelecido pelo 
Ministério da Saúde; 

III- os estabelecimentos e atividades previstos no artigo 4.º deste 
Decreto serão cientificados pessoalmente onde formalizarão compromisso de 
cumpri-lo. 

Art. 6º. O descumprimento das medidas descritas neste Decreto, 
serão adotadas penalidades previstas na legislação, com a suspensão do alvará 
de funcionamento, alvará sanitário e aplicação de multa. 

Art. 7º. A vigilância sanitária municipal, por meio de sua coordenação, 
poderá solicitar auxílio de força policial para fechar e lacrar estabelecimento 
que descumprir este Decreto. 

Parágrafo Único – Os proprietários dos bares e distribuidores, que 
agirem culposamente, serão responsabilizados por eventuais aglomerações 
de pessoas nas proximidades e que tenham adquirido bebidas em seu 
estabelecimento. 

        
Art. 8º. Em caso de descumprimento das normas previstas neste 

decreto o infrator será, após advertido e na permanência da irregularidade, 
multado em valor de 100UFM (cem Unidades Fiscais do Município) a 5000UFM 
(cinco mil Unidades Fiscais do Município), podendo ser aplicada multa em dobro 
em caso de nova reincidência. 

§ 1º. Mantendo a irregularidade, por omissão do representante e/ ou 
funcionário do estabelecimento, além de multa pecuniária em dobro, o comércio 
deverá ser imediatamente interditado e ter seu alvará de funcionamento e sanitário 
suspensos pelo prazo de 15 (quinze) dias até 6 (seis) meses, dependendo da 

gravidade da irregularidade. 
§ 2º. Na fixação do valor da multa será considerada a gravidade da 

infração e o porte financeiro do infrator. 
§ 3º. O Auto de Notificação e/ou infração, para sua validade, independe 

da assinatura e/ou aceite por parte do infrator. 
        
Art. 9º. O procedimento de autuação e julgamento dos Autos de 

Infração e de Suspensão ficam definidos nos seguintes termos: 
I – o infrator terá o prazo improrrogável de 72h (setenta e duas horas) 

contado a partir do recebimento, entrega, ciência ou publicação do Auto, para 
apresentar defesa escrita dirigida à Comissão Julgadora, localizada na Secretaria 
Municipal de Saúde do município, que julgará em primeira instância. 

II – da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso à Comissão de 
Segunda e última instância formada por membros do Comitê de Operações de 
Emergência – COE do Município de Lajeado também no prazo improrrogável 
de 72h (setenta e duas horas) contado a partir do recebimento, entrega, ciência 
ou publicação da decisão. 

III – não apresentada defesa ou seu indeferimento, a multa aplicada 
será inscrita em dívida ativa do município e o infrator sofrerá as consequências 
dessa inscrição, inclusive com a não emissão, em seu favor, de alvarás e 
certidões municipais e encaminhamento do descumprimento ao Ministério 
Público Estadual. 

Art. 10º. Fica limitado no ambiente onde será realizado velório a 
presença de pessoas com distanciamento de 1 (um) metro entre os presentes e 
o caixão, exceto em casos de confirmação de óbito por COVID 19, o qual fica 
terminantemente proibido, sendo que a urna deverá ser lacrada e imediatamente 
direcionada para sepultamento.

§ 1.º - Fica restrita a entrada de crianças menores de 13 anos e idosos, 
exceto nos casos de parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau do falecido. 

§ 2º - O velório terá duração de no máximo 04 (quatro) horas. 
§ 3.º - É proibida a aglomeração de visitantes pelas áreas internas e 

externas dos espaços destinados aos velórios. 
§ 4.º - Devem ser observadas as recomendações de higiene, previstas 

neste Decreto e o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel no ambiente do 
velório. 

Art. 11º. Ficam os Secretários Municipais de Lajeado responsáveis 
em nomear os seus representantes, nas atividades desenvolvidas em conjunto 
com o Comitê Operacional de Emergências – COE.

Art. 12º. Fica sendo obrigatório o uso de máscara de proteção 
individual, para todas as pessoas que transitem em espaços públicos, como ruas, 
praças, estabelecimentos públicos e privados e demais espaços abertos ao público, 
transporte coletivo, transporte individual, táxis ou por aplicativos e outros, para 
evitar transmissão comunitária do coronavírus (COVID – 19). 

Parágrafo único – para os fins do disposto no caput deste artigo:
I - o uso de máscara por clientes e colaboradores é condição para o 

funcionamento de estabelecimento privado, bem como para o acesso de usuários 
aos veículos de transporte de passageiros (coletivo ou individual); 

II - é responsabilidade dos proprietários de estabelecimentos privados 
e de veículos de transporte de passageiros o fornecimento gratuito de máscaras 
aos colaboradores.

Art. 13º. Compete aos estabelecimentos citados no caput do art. 1° 
e aos proprietários de veículos de transporte de passageiros a exigência e o 
incentivo do cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 14º. Em caso de descumprimento da determinação estabelecida 
neste Decreto, o agente municipal poderá autuar em flagrante o infrator e aplicar 
multa por meio de guia a ser expedida pelo Município, a saber:

I – pessoa física, multa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), e retirada do 
espaço público ou privado, que poderá ser espontânea ou, em caso de resistência, 
coercitiva pela autoridade pública;

II - proprietário de estabelecimento privado ou de veículo de transporte 
de passageiros, multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa, 
e, em caso de reincidência, cassação do alvará/licença de funcionamento.

Parágrafo único. Os recursos oriundos da aplicação de multa serão 
destinados às ações de combate ao novo coronavírus.  

Art. 15º. Ficam suspensas as atividades e serviços privados não 
essenciais, na zona urbana e rural, a seguir descritos:

 I – O funcionamento de quiosques e restaurantes localizados na Praia 
do Segredo, bem como o acesso de turistas nos referidos locais e na Cachoeira 
Viva Vida;

II - O funcionamento de quiosque em praia particular, bem como 
acesso de turistas em local desta natureza, a seguir:

a) Balneário e local de pesca localizado na antiga draga, perímetro 
urbano de Lajeado;

b) Praia do Sorriso (localizada na proximidade da Ponte sobre o Rio 
Tocantins);

c) Demais praias e pontos de recepção de turistas de pesca, no Rio 
Tocantins, no território do Município de Lajeado/TO;

d)  - a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de 
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caráter público ou privado, em que ocorra a aglomeração de pessoas. 

Art. 16º. Fica autorizado o funcionamento 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, exclusivamente mediante 
autorização e agendamento pela Secretaria Municipal de Juventude e Esporte.

§ 1.º -  O funcionamento do Campo de Futebol Nataniel Silva Morais, 
será destinado ao atendimento do Projeto Social da Secretaria Municipal da 
Juventude e Esporte e aos atletas locais.

§. º2 - Os representantes dos esportes desenvolvidos nos locais 
previstos no art. 16.º deste Decreto, devem se dirigir à Secretaria Municipal de 
Esportes para receberem as orientações necessárias para a utilização adequada 
dos locais, e medidas de enfrentamento ao COVID-19.

§3.º - O agendamento realizado pela Secretaria Municipal de 
Esportes deverá ser comunicado com antecedência à equipe do COE, para 
seu planejamento quanto à fiscalização a ser realizada nos locais onde serão 
desenvolvidos os esportes.

§ 4.º -  O funcionamento do Balneário Ilha Verde deverá observar as 
exigências contidas no art. 3.º, incisos I a XIV e do inciso XVI, ao XIX.

Art. 17º. Fica terminantemente proibida a entrada no Município de 
Lajeado/TO, de veículos contendo embarcações aquáticas (barcos, lanchas, 
jetskis e correlatos).

Art. 18º. O município exercerá a fiscalização do cumprimento das 
regras e recomendações de isolamento social, assim como, atividades de turismo 
e trânsito de pessoas idosas, aglomerações em beiras de praias, exceto pessoas 
que façam domicílio/residência no município. 

§1º. Compete às Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Turismo, 
Agricultura e Obras, as ações cruciais com vistas às concretizações do fechamento 
que trata o presente caput, concernente a mão-de-obra e máquinas necessárias 
ao cumprimento do objetivo proposto. 

§2º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde às aquisições de 
materiais, na quantidade necessários às concretizações que trata o presente caput.  

§3º. Fica garantido aos pequenos produtores que transportam 
suas mercadorias pelo Rio Tocantins, com propósito único e exclusivo de 
comercialização, desde que comprovada tais condições. 

Art. 19º. Determina-se o fechamento dos acessos principais 
concernentes às praias mencionadas no artigo 15º deste Decreto, no que tange 
ao território do Município de Lajeado/TO.

Art. 20º. Fica terminantemente proibido circulação de comerciantes 
ambulantes em todo o território do Município de Lajeado/TO, independentemente 
dos produtos comercializados. 

Art. 21º. Fica autorizada a realização de atividades religiosas, desde 
que as entidades interessadas na retomada destas cumpram o plano específico 
de contingência o qual foi analisado e aprovado pelo Comitê Operacional de 
Emergências - COE, especialmente pela Vigilância Sanitária, e deverá conter, 
no mínimo, os seguintes requisitos: 

I - Capacidade máxima de lotação dos estabelecimentos limitada a sua 
capacidade mínima de pessoas, observando a distância mínima de dois metros 
entre os participantes das atividades; 

II - Obrigatoriedade do uso de máscaras entre todos os participantes; 
III - Obrigatoriedade de disponibilização de locais providos com 

água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis e lixeiras com pedal, ou, 
álcool em gel antisséptico a 70%, a fim de que os participantes possam fazer a 
assepsia das mãos; 

IV - Obrigatoriedade da afixação em local de fácil visualização de 
orientações sobre a importância da higienização das mãos e evitar de levá-las 
aos olhos, boca e nariz; 

V - Limitação das atividades a tempo não superior a 90 (noventa) 
minutos. 

§1º. O líder da congregação religiosa será o responsável, para os 
fins civis, penais e administrativos, em caso de descumprimento do plano de 
contingência aprovado.

Art. 22º. As medidas adotadas neste Decreto não excluem outras 
ações fiscalizatórias, nem exime o infrator de outras sanções administrativas, 
cíveis e criminais cabíveis.

Art. 23º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se os Decretos Normativos nº 072/2020, nº 107/2020 e nº 180/2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 19 de fevereiro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 029/2021/GAB/PREF            

LAJEADO/TO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para 
exercerem cargo, em comissão, de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferida 
pela Lei Orgânica Municipal, nos incisos VII e XIV do artigo 70 e ainda nos 
termos do artigo 84 incisos IV e VI da Constituição Federal, aplicável em razão 
do princípio da simetria, 

D E C R E T A:
                   
Art. 1º. A nomeação dos servidores abaixo relacionados, para 

exercerem a partir de 22 de fevereiro de 2021, o cargo em comissão, 
de COORDENADOR PEDAGÓGICO, subordinados à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

1 - Maria das Dores Leite de Souza Silva;
2 - Jurimar Ferreira da Silva Dias;
3 - Rosirene Gonçalves Barros.
                 
Art. 2º. Os servidores nomeados no art. 1.º deste Decreto, deverão 

comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Lajeado, a fim de apresentarem a documentação necessária para a formalização 
do ato de nomeação. 

                
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
                
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre –se, publique – se e cumpra – se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021. 

 
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
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