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DECRETO N° 542/2021, DE 14 DE JULHO 2021. 

Altera o decreto 525/2021, estabelecendo o 

funcionamento das atividades econômicas do 

no município de Axixá do Tocantins/TO, de 

forma a manter a continuidade de serviços e 

fixar regras para determinados segmentos, nas 

partes que especifica. 

 

O Prefeito Municipal de Axixá do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas em Lei Orgânica do municipal e: 

 

CONSIDERANDO a análise dos indicadores epidemiológicos no município e 

constatando a queda significativa de infectados pela Covid-19, possibilitando uma 

flexibilização nas medidas restritivas e, consequentemente, ampliando o 

funcionamento das atividades econômicas e demais segmentos; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada das atividades econômicas de forma 

coerente, que possibilite avanço da economia municipal de forma que resguarde a 

saúde da população;  

CONSIDERANDO que as ações do Combate ao Corona vírus são inerentes ao poder 

de polícia da administração pública; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1. O Decreto 542/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I- Ficam autorizados eventos, com música ao vivo em som ambiente e congêneres, 

respeitada a capacidade habitual de até 75% (setenta e cinco por cento) do 

estabelecimento. 

 

§1º. O funcionamento dos bares, distribuidoras de bebidas e adegas no âmbito do 

município de Axixá do Tocantins/TO retornarão as atividades, atendendo os seguintes 

dispositivos: 
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a- As mesas deverão ter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre uma e 

outra; 

b- Os funcionários deverão obrigatoriamente fazer uso das máscaras de proteção no 

âmbito do recinto comercial; 

c- Será obrigatório que o estabelecimento disponha em cada mesa, álcool em gel, na 

concentração de 70%, para higienização dos clientes. 

d- O estabelecimento somente poderá atender/comportar 75% (setenta e cinco por 

cento) da sua capacidade habitual; 

Art 2°. Fica autorizada as atividades religiosas, sendo estabelecido o limite da 

capacidade do público nos templos em 75% (setenta e cinco por cento), sendo 

obrigatório o uso de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel, na 

concentração de 70% (setenta por cento) e, o distanciamento mínimo de 1 metro entre 

os assentos. 

Art.3°. Fica autorizada as atividades comerciais dos feirantes, desde que, haja uma 

reorganização, onde possibilite o distanciamento de 2 (dois) metros entre cada barraca, 

sendo obrigatório o uso de máscara de proteção individual. 

Art. 4°. Fica autorizada o funcionamento das academias, com capacidade reduzida em 

75% (setenta e cinco por cento), havendo a obrigatoriedade de reorganização e 

remanejamento de alunos em horários de superlotação para evitar aglomerações, sendo 

obrigatório o uso de máscara de proteção individual e disponibilização de álcool em 

gel na concentração em 70% (setenta por cento) aos clientes. 

Art. 5°. Fica autorizada a abertura de salões de beleza, clinicas de estéticas e afins, 

desde que realizem atendimentos com agendamento prévio a fim de propiciar um 

número mínimo por horário, não permitindo a permanência de indivíduos sem o uso 

de máscara de proteção facial além de disponibilizar álcool em gel na concentração 

em 70% (setenta por cento) para os clientes. 

Art. 6°.O descumprimento a qualquer das determinações acima contidas ensejará em 

perda do alvará de funcionamento, além das sanções cíveis e criminais, nos termos da 

legislação vigente; 

Art.7°.Todas as unidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder 

Executivo Municipal retornarão as atividades em horário normal, sendo obrigatório a 

utilização de máscara para todos os servidores públicos e obrigatória a 

disponibilização de Álcool em gel na concentração em 70% (setenta por cento). 
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Art.8°. Fica Autorizada a abertura de restaurantes e congêneres, desde que sigam os 

protocolos de distanciamento social e que disponibilizem álcool em gel na 

concentração de 70% (setenta por cento) em todas mesas,  

Art.9º. Ficam permitidas enquanto durar esse decreto, as atividades esportivas em 

campos na circunscrição municipal, quadras e afins. 

Art.10°. Permanece obrigatório a utilização de máscara de proteção facial e 

distanciamento social de, no mínimo, 02 (dois) metros entre os cidadãos para a 

circulação no território do Município de Axixá do Tocantins-TO, bem como para 

ingresso em repartições públicas, transporte público ou privado, coletivo ou individual, 

e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município de Axixá do 

Tocantins –TO. 

Art.11°. Os supermercados e congêneres passarão a ter horário de funcionamento 

normal, atendidas as demais exigências de distanciamento social de 2 metros, 

disponibilização de Álcool em gel na concentração em 70% (setenta por cento) e 

funcionamento em até 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade habitual.Álcool 

em gel na concentração em 70% (setenta por cento) 

Parágrafo único. O descumprimento deste dispositivo implicará em penalização no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de responsabilização civil e 

criminal, nos termos da legislação federal. Cabendo aos proprietários dos 

estabelecimentos não permitirem a permanecia de indivíduos sem o instrumento de 

proteção individual. 

Art.12°.A fiscalização de que trata este Decreto será exercida, de forma 

compartilhada, pela Vigilância Sanitária e outros órgãos municipais, sem prejuízo de 

cooperação, inclusive de âmbito estadual, onde poderão solicitar apoio das Polícias 

Civil e Militar às ações de fiscalização para o efetivo cumprimento deste Decreto. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Axixá do Tocantins (TO), 14 de julho de 2021. 

 

 


