ESTADO D0 TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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ADM. 2021/2024

DECRETO N. 048/2021, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
"Disp5e sobre medidas de enfrentamento do COVID19 -Novo Coronavirus, no ambito do municipio de Sao
Val6rio - TO, e da outras providencias"

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE SA0 VALERIO-TO, no uso de suas atribuic6es legais que lhe
confereaLeiOrganicadoMunicipio,e,comfulcronoart.196daConstituigaoFederal;

Considerando as orientap6es emanadas no Decreto Estadual n. 6.359 de 03 de Dezembro de 2021
do Estado do Tocantins;

DECRETA:
Art. 10. - Ficam suspensos os eventos ptiblicos ou particulares, que tenham
estimativa de pdblico superior a 200 pessoas.

Paragrafo Unico. Ficam proibidos festas e festejos de natureza artistica, cultural
e religiosa, ainda que realizados em ambientes particulares.
Art. 2°. - Sem prejuizo da observancia dos protocolos de seguranga e prevengao
contra a Covid-19, a realizagao de eventos e reuni6es, com ptiblico inferior a 200 pessoas, em
ambientes fechados ou abertos, 6 condicionada a apresentapao de comprovante de conclusao do
ciclo vacinal, excetuadas desta hltima condigao as criangas menores de 12 anos de idade.

Paragrafo Unico. E vedada a realizapao de eventos que nao cumpram os
requisitosdequetrataestedecreto,sobpenaderesponsabilizagaodeseusorganizadores,queficam
sujeitos a multa de 10 a 100 saldrios minimos, sem prejuizo de comunicapao ao Minist6rio Publico
e possivel responsabilizapao criminal.
Art. 30. - Ratifica-se a obrigatoriedade em todo o ambito do municipio de Sao
Valerio - TO, do uso de mascara de protegao facial como medida de prevengao em decorrencia da
pandemia de Coronavirus (COVID-19), incumbindo a guarda municipal e forgas de seguranga,
adotar as providencias para a instrugao ao cidadao e o correspondente monitoramento.
Art. 4°. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicapao, revogando as
disposig6es em contrdrio.
GABINETE D0 PREFEIT0 MUNICIPAL D E SA0 VALERIO-TO, aos 07 dias do meg de
Dezembro de 2021.
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