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DECRETO Nº283/2021
Miranorte-TO, 24 de agosto de 2021

“Dispõe sobre o retorno das aulas presenciais e demais 
modalidades, bem como flexibilização de alguns segmentos 
atividades e continuação de suspensão de determinadas 
atividades. 

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a necessidade da retomadas das aulas presenciais, 
bem como demais modalidades, a fim de evitar maiores prejuízo ao aprendizado 
dos alunos desta Municipalidade.

CONSIDERANDO que com a diminuição dos casos positivos de 
COVID-19, qual permite a flexibilização parcial das atividades de alguns 
segmentos, como liberação da Feira Municipal e flexibilização de demais 
segmentos.

CONSIDERANDO a necessidade de controlar os números de 
contaminados no município de Miranorte, razão pela qual é necessário manter 
o máximo possível de isolamento social;

CONSIDERANDO que em caso de aumentos serão revisadas as 
flexibilizações dispostas neste, tendo em vista que é necessário a aplicação 
urgente de novas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 
e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. 

DECRETA:
Art. 1° - A partir do dia 01 de setembro, o oferecimento das seguintes 

modalidades de Ensino do Município de Miranorte-TO:
REMOTO: para casos em que os pais não sentem segurança em 

retornar seus filhos e alunos com comorbidades para retorno de aulas presenciais;
SEMIPRESENCIAL (Hibrido) modalidade em que metade da turma 

terá aulas presenciais e a outra terá blocos de atividades remotas e vice-versa.
PRESENCIAL: retorno de creche e escolas com números de alunos 

cujas salas comportem a capacidade, com os devidos distanciamento e aplicação 
das demais medidas necessárias a fim de evitar contaminações para COVID-19.

Art. 2º - fica autorizado o retorno das atividades da Feira Municipal 
Aluísio Lima Arbués.

Art. 3° - Fica autorizado às atividades abaixo, desde que respeitando 
as regras especificas:

I - A realização de quaisquer eventos públicos ou privados, tais como: 
casamento, confraternizações, aniversários, reuniões, palestras, conferências, 
convenções, treinamentos, formaturas e demais eventos sociais, em locais com 
capacidade de até 70 pessoas, bem como tenha autorização do poder público e 
respeite as regras sanitárias de combate ao COVID-19;

II - Fica autorizado a realização de atividade esportiva em locais 
públicos e privados, desde que não tenha platéia/público a fim de evitar 
aglomerações;

III - Fica permitido som ao vivo e ambiente nos bares, lanchonetes 
e restaurantes, desde que não tenha pista de dança e os clientes permaneçam 
sentados respeitando o distanciamento.

IV- Fica permitida a propaganda volante, sendo das 08h às 11h e das 
14h às 17hs, respeitando os limites de decibéis da lei municipal vigente.

V- Ficam permitidos jogos nos bares, tais como: (bilhar, baralho, 
palito e similares.

Art. 4º - Ficam suspensas as seguintes atividades:
I - Fica proibido som automotivo;
II- Fica Proibido a realização de shows e serestas.

Art. 5º - Fica autorizado o funcionamento das atividades abaixo, desde 
que respeitadas às seguintes medidas especificas e dispostas no art.5º;

I – clínicas médica, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, 
petshops, laboratórios, farmácias, lojas de conveniência, distribuidoras de gás, 
açougues e peixarias, funcionarão sem aglomerações respeitando distanciamento 
de 1,5m;

II – postos de combustíveis com uso obrigatório de luvas e mascaras 
para os funcionários e mascaras para clientes;

III - borracharias, oficinas de manutenção e reparos mecânicos as 
oficinas de funilaria e pintura, funcionarão com uso obrigatório de mascaras 
para funcionários e clientes, sendo que preferencialmente, os clientes deverão 
apenas deixar os automóveis etc. para conserto e retirar quando estiver finalizado;

IV - Os bancos, caixas eletrônicos e correspondentes bancários, 
deverão obrigatoriamente organizar seus clientes a fim de evitar aglomerações, 
com distanciamento de 1,5m; 

V – lojas de moveis, roupas, aviamentos, cosméticos, perfumaria e 
produtos de higiene pessoal, manutenção de objetos, deverão obrigatoriamente 
atender as normas do art. 5º e as especificas abaixo: 

VI – empresas de telefonia, de telecomunicações e de serviços de 
internet – priorizar atendimento remoto e/ou telefônico e atendimento presencial 
seguindo os critérios de higienização estabelecidos pela OMS;

VII – lojas agropecuárias e lojas de materiais de construção e demais 
estabelecimentos congêneres, deverão obrigatoriamente atender as normas do 
art. 5º e as especificas abaixo:

a) Os estabelecimentos deste inciso deverão respeitar o limite máximo 
de 15 clientes para estabelecimentos com tamanho de até 500m² e 20 clientes 
para estabelecimento com tamanho superior a 500m².

VIII – Hotéis, devendo evitar superlotação, bem como respeitar o 
espaçamento de três metros entre as mesas e distanciamento de 1,5m entre as 
pessoas.

IX – Os Supermercados, deverão obrigatoriamente atender as normas 
do art. 5º e as especificas abaixo:

a) Obrigatoriamente higienizar logo na entrada seus clientes e os 
carrinhos de compras com álcool 70%;

b) - Permitir entrada apenas de clientes com máscaras;
c) - Os funcionário e proprietário, obrigatoriamente deverão usar 

máscaras (da forma correta);
d) - Todos os supermercados deverão fazer marcações da parte interna 

e externa com distanciamento de 1,5m, para que os clientes que aguardem, ou 
estejam dentro do estabelecimento não fiquem próximos;

e) - O horário de funcionamento dos supermercados de segunda a 
sábado é de até às  20:00 horas e aos domingos até 12hs, sendo que aqueles que 
excederem este horário sofrerão as penalidades cabíveis.

f) - Os estabelecimentos deste inciso deverão respeitar o limite 
máximo de 15 clientes para estabelecimentos com tamanho de até 300m² e 30 
clientes para estabelecimento com tamanho superior a 300m²;

g) - Divulgar um horário especifica para atender clientes do grupo 
de risco;

h) - Deverá ter um funcionário na entrada do comércio, orientando os 
clientes sobre uso de máscara, bem como higienização dos mesmos e carrinhos 
de compra;

i) - os supermercados deverão fazer marcação na parte interna e 



ANO IV - Nº 756 - TERÇA - FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2021DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE02
externa.

X - Igrejas e templos religiosos deverão obrigatoriamente atender as 
normas do art. 5º e as especificas abaixo:

a) - Funcionar com apenas 70% dos membros;
b) - Deverão organizar horário específico para pessoas do grupo de 

risco;
c) - Os lugares de assento deverão ser disponibilizado de forma 

alternada entre as fileiras de cadeiras ou bancos, devendo ser retirados ou 
bloqueados aqueles que não podem ser ocupados, respeitando o distanciamento 
de 1,5m.

d) - Assegurar que todas as pessoas, ao entrarem no templo, higienizem 
as mãos com álcool gel 70%, disponibilizando na entrada e demais lugares de 
fácil acesso;

e) - Os representantes deverão orientar os seus membros que não 
poderão participar das celebrações e liturgias caso apresentem sintomas de 
resfriado e gripe;

f) - Funcionamento até as 22:00hs.
XI - Fica autorizado o funcionamento das Academias, devendo 

respeitar as normas do art. 5º e as seguintes normas:
a) - Será permitido apenas 70% da capacidade de alunos por 

horário, sendo que os horários deverão ser organizados pelos proprietários do 
estabelecimento;

b) - É obrigatório o uso de máscaras por parte dos funcionários e 
usuários das academias (mesmo durante os treinos),

c) - É obrigatório que cada aluno leve seu próprio kit de suporte para 
a prática de atividades, como: toalha, máscara, garrafa ou copo, sendo proibido 
o compartilhamento desses itens;

d) - Cada aluno deverá higienizar seu aparelho antes do uso, razão 
pelo qual deverá ser disponibilizado álcool;

e) - É obrigatório a limpeza geral de todos os aparelhos, maçanetas 
etc. na troca de horário;

f) - Fica proibido o compartilhamento de aparelho durante as séries; 
g) - Os aparelhos deverão ter distanciamento de 1,5m;
  XII - Restaurantes, distribuidora de bebidas, bares, lanchonetes, 

sorveterias, pizzarias, sanduicheiras, pontos de venda de espetinhos, pastelarias, 
padarias e similares.

a) - Os estabelecimentos citados deverão ter mesas com distanciamento 
de 1,5 metros, com apenas 04 cadeiras, devendo seguir a quantidade de mesas 
por m², vejamos:

1) - Estabelecimento com até 50 m2º deverão ter 06 (seis)mesas 
espalhadas;

2) - Estabelecimentos de 50m² a 100 m² deverão ter 10 (dez) mesas 
espalhadas; 

3) - Estabelecimentos acima de 100m² deverão ter 16(dezesseis) 
mesas espalhadas; 

c) - Deverão fazer marcações nos locais de cada mesa;
d) - Disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel na entrada 

do estabelecimento e em pontos de fácil acesso da parte interna para os clientes;
e) - Os Funcionários deverão obrigatoriamente usar luvas, máscaras 

e utilizar álcool gel ou liquido;
f) - Todos os clientes deverão obrigatoriamente utilizar máscara, 

sendo permitida a retirada, apenas para consumo, controle este que deverá ser 
realizado pelo proprietário;

g) - No lado direito e esquerdo da cuba de self-service, deverá 
obrigatoriamente conter álcool em gel, disponível para higienização dos clientes, 
antes de se servirem, sendo que é permitido APENAS 01 cliente de cada lado, 
por vez;

h) - É proibido som automotivo; 
i) - Funcionamento até as 00h00min, após este horário as portas 

deverão ser fechadas, trabalhando apenas com delivery ;

Art. 6º – Todos os estabelecimentos referidos neste artigo deverão 
adotar as seguintes disposições gerais:

a) – Realizar procedimentos que mantenha a higienização dos 
estabelecimentos, intensificarem a limpeza das áreas internas com desinfetantes 
próprios para a finalidade e realizar freqüente desinfecção com álcool 70% nas 
superfícies, como maçanetas, mesas, teclados, mouse, materiais, de escritório, 
balcões, corrimãos, interruptores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros;

b) - Os estabelecimentos que trabalham com vendas devem priorizar 
as entregas em domicílio.

c) – disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel a seus 
funcionários e clientes;

d) – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção;

e) – manter espaçamento mínimo de 1,5 metros entre mesas e estações 
de trabalho;

f) – adotar mecanismos para manter os ambientes arejados e saudáveis, 
sendo que preferencialmente deverão ser desligado os ar condicionados;

g) - fixar horários ou setores exclusivos para atender aos clientes 
com idade igual ou superior a 60 anos e àqueles que integrem o grupo de riscos, 
mediante auto declaração;

h) - estabelecer limites quantitativos para aquisição de bens essenciais 
à alimentação, saúde e higiene, primando o bem comum da população; 

i) - Obrigatório o uso de máscaras para clientes, funcionários e 
proprietários nos termos do Decreto Municipal nº 122/2020;

j) - Deverão ser impedida a entrada e a permanência de pessoas que 
não tiverem utilizando máscara nos estabelecimentos;

l) - Os estabelecimentos deverão fixar cartazes informativos sobre a 
forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitido ao 
mesmo tempo, dentro do estabelecimento.

Art. 7º - A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, Sec. de Meio Ambiente, Sec. 
de Administração, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Sanitária, com apoio 
da Polícia Militar e Civil.

§1º os estabelecimentos que não cumprirem as determinações, 
serão notificados na pessoa de seu representante para cumprimento, caso 
não seja atendido, terão o estabelecimento interditado por 07 dias e alvará de 
funcionamento suspenso, bem como notificações encaminhadas ao Ministério 
Público.

§2º Além da punição disposta no parágrafo anterior, responderá 
ainda as pessoas físicas e jurídicas por crime contra a ordem e saúde pública, 
em especial ao disposto no art. 268 do Código Penal, bem como art. 330 do CP 
por crime de desobediência, em caso de descumprimento.

Art. 8º - Fica autorizado desde já o remanejamento de servidores, 
para auxiliar nas atividades de combate ao COVID-19, preferencialmente na 
ampliação da equipe de fiscalização.

Art. 9º - Permanecem inalterados os demais dispositivos e proibições 
do Decreto Municipal 099 de 19 de março de 2020, revogando especialmente 
o decreto Municipal n° 207/2021 de 04 de maio de 2021. 

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 01 de setembro 
de 2021, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 24 dias do 
mês de agosto de 2021

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 (BNC- BOLSA NACIONAL 
DE COMPRAS)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MIRANORTE. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão de 
disputa: 03/09/2021, às 08:30h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico 
da BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.
br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se 
credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço 
http://bnc.org.br/sistema, ou através do portal do município: www.miranorte.
to.gov.br -Informações pelo e-mail: licitacao@miranorte.to.gov.br.

Miranorte, 24 de agosto de 2021.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro
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