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Decreto nº 093, de 07 de outubro de 2020. 
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Fo, afixado no placa de pubr '--J� Municipal de Pugmil. Estado do 
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Mantém a si tuação1 de ca.lamidade púb1ica

no Município Pugmi1 e prorroga a 
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.l O PREFEITO MUNICIPAL DE PUGMIL -EST�DO 

e  a u  

DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições legais e constitucionais 

d ed  

e, 

CONSIDERANDO que o Ministério da 

o 

Saúde, por meio da Portaria 
n. 0 188, de 3 de fevereiro de 2020, 

e n s ã  

declarou o "Estado

de Emergência de Saúde Pública de 

sp

Importância Nacional - ESPIN",

em decorrência do COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Plano de Contingência do Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pública no Brasil previu três 
níveis de resposta à doença causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19): 
Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública, sendo este 
último nível organizado em duas fases, de contenção e mitigação; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6.072, de 21 de março de 
2020, por meio do qual o Governador do Estado do Tocantins declara 
estado de ca1amidade púb.lica em todo o território estadual, para 
fins de enfrentamento da COVID-19, estabelecendo dentre as suas 

e reuniões 
de pessoas, 

Municipal 

medidas a proibição de realização de eventos 
qualquer natureza, em que ocorra a aglomeração 
recomendou aos chefes de cada Poder Executivo 
proibição de atividades privadas não essenciais; 

de 
e 

a 

CONSIDERANDO o crescimento de casos em Pugmil e nos 
municípios circunvizinhos e no Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL No 6 .. 159, de 30 de setembro 
de 2020, por meio do qual o Governo do Estado prorroga os prazos 
relativos à suspensão das atividades educacionais, DECRETA:

Art. 1 ° Fica mantida a situação de calamidade pública e situação 
de emergência no Município de Pugmil - TO, para enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional, 
estabelecida pelo Decreto nº 061, de 11 de maio de 2020. 
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