
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP. 

 

 

 
 

 
 
DECRETO Nº.  021/2020, DE 20 DE MAIO DE 2020. 

 
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA PROVOCADA PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo 

Hernandes Moura Lima, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei. 

 
CONSIDERANDO as recomendações oriundas da 

02º Promotoria de Justiça de Pedro Afonso – TO; 
 
CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, nos 
termos do art. 196 da Constituição da República;  

 
CONSIDERANDO a grande quantidade de casos 

de COVID-19 já confirmados no Estado do Tocantins; 
 
CONSIDERANDO que há escassez de leitos para 

internação nos hospitais do Estado do Tocantins, com 
previsão de colapso por impossibilidade de absorção, em um 
futuro breve, de pacientes gravemente afetados pela Covid-
19; 

 
CONSIDERANDO que a Comarca de Pedro 

Afonso conta com apenas três aparelhos respiradores, todos 
alocados no Hospital Regional de Pedro Afonso, para atender 
a população de 08 (oito) municípios, quais sejam: Pedro 
Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, 
Tupirama, Itacajá, Itapiratins, Recursolândia e Centenário. 

 
DECRETA 

 
Art. lº. – Fica estabelecido que os pacientes, deste 

município, que precisarem realizar viagens intermunicipais, 
nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para a 
realização de consultas e/ou exames, antes da viagem, 
precisarão assinar uma notificação de isolamento domiciliar e 
assim que retornarem ao município passarão a serem 
monitorados pela equipe da Secretaria de Saúde, bem como 
deverão permanecer em isolamento domiciliar até o final do 
período de quarentena, ou seja, por 14 (quatorze) dias.  

 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 

20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 
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