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DE GolAs

DECRETO N."222, de 29 dejulho de 2021'

"Disp6e sobre novas medidas relucionadas

o pandemia Coronavirtts. na forma que

especifica e dd ouh'as providincias "

O PRf,FEITO MIJNICIPAL DE SANTA FT DE GOIAS, ESIAdO dC GOi6S'

no uso de suas atribuig6es legais conferidas pela t€i Organica Mudcipal e

Consideratrdo as direttizes plua o enlrcotamelto da pandemia no que se refere

a infecqao pelo trovo Coronavirus (COVID - 19);

Cotrsiderrtrdo o aumento de casos de forma vertiginosa em trosso Mutricipio;

DECRETA:

ArL 1o - Os estabelecimentos cooerciais e atividades em geral tem o seu funcionamento

autofizado tro horerio das 6:00 aLs 19:00 horas nos dias de segunda a sexta, nos sSbados dtts 6:00

Ls 13:00 horas. fechado nos dias de domi[go e feriado, setrdo que ap6s ess€ horirio dever, ser

fechado todo estab€lecimento, trao Podetrdo oem ocorrer entrega/delivery' excetuando-se:

I - As farmdcias que estiverem de planteo poderao funcionat apds as 19 holas somente mediante

eftrcga;

Il - Postos de gasolim podereo fulciorur trormalmente someote piita abastecimento;

lll - lrtrchonetes e similares, siluados na rodovia ou fora da rodovia e deotro do perimetro

urbatro pode futrcion.r somedte para etrtrega/delivery das 6:00 As 20:00 horas nos dias de

segu[da a sexta, tros sabados das 6:00 e's 1310 horas' fechado nos dias de domingo e feriado'
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IicaDdo terEitratrtemetrte proibido o corNumo das tro local, se[do que as portes do

eshbeleciEeDto devee estarem fechsdg!;

IV - Restaurantes e similares, situados na rodovia ou fora da rodovia e denuo do perimeuo

urbano pode fuDciomr sometrte para eDtrega/delivery das 6:00 as 20:00 horas nos dias de

seguDda a sext4 nos sdbados das 6:00 as 13:00 horas, fechado nos dias de domingo e feriado,

ficatrdo termiDsDtemente proibido o cousumo das no local, serdo que rs portas do

estobelecimetr to deved estrrem fechrdas;

V -A venda de bebidas alco6licas [os estabelecimentos cometcias pode funcionar sometrte psr!
entrega/dclivery das 6:00 es 20:00 horas nos dias de segunda a sexta, nos siibados das 6:00 is
13:00 horas, fechado nos dias de domingo e feriado, IicaDdo termitrantemeute proibido o

cotrsumo das Do locql, sendo quc as portas do estabelecimento devem estarem fechadasi

fV - As atividades de organizae6es religiosils, sem Fejuizo da observarcia, no que couber, das

nordas gerais previstas no Decreto Estadual, especialmente o uso obrigat6rio de mrscaras, devereo.

prcferencialmente, ser realizadas por meio de aconselhamento iDdividual, a fim de evitar

aglomeragdes, recomendando-se a adogdo de meios virtuais nos casos de reuni6es coletivt$, e

taftb6m observar o seguinte:

a- disponibilizar local e produtos pa.a higierdzaEao de maos e caleados;

b - respeitar o afastamento minimo de 2 (dois) rnetros entre 06 membros;

c - impedt contato fisico entrc irs pessoas;

d - suspender a entrada de fieis sem mfscala de protegeo faciat;

e - suspender a entrada de fi6is quando ultrapassar de 307, (trinta por cenro) da capacidade rrrixima

do estabelecimento religioso;

f - realizar a m€diQao da temperatuft, mediante termomelro inlravemelho sem contalo, dos fi6is na

entrada do estabelecimento religioso, ficando vedado o ac€sso daqueles que apresentarem quadro

febril:

g- o hordrio de furcionametrto d.3 atividades r€ligiosas pod€d ocofirr sodetrte ltd as 21 (vinte

e orha) horas.



VII - Fica pe.mitido o fuocionarnento de academias no horrrio das 6:00 a\s 19:00 horas nos dias

de segunda a sexta, tros srbados das 6:00 is 13:00 ho.as, fechado nos dias de domingo e tbriado,
desde que com horddo previamente agendado, sendo que tlo mesmo hordrio Deo poderi ter no
Ioc.l mais de 05 (citrco) praticaDtes siEultaneameDte. pordm, ficam ptoibidas quaisquer formas

de esporte coletivo;

VIII - Ficam ploibidos todos os eventos piblicos e privados de quaisquer natureza,

festas/reunioes em resid6ncias( zona urbaia e rural), e tamb€E proibida a abertura de clube de

reoeaqao, saldo de feslas e jogos:

IX - Os vel6rios, crjos dbitos n6o sejam ocasionados por COVID-19, Dao podem superar a 3h

(tl6s horas) de duraEeo, quardo possivel, realizando-se, preferencialmette, em funerdri&s e saloes

de vel6rios, e6 regime de rotatividade. nao permaneceDdo mais qu€ 10 (dez) pessoas Do mesmo

ambiente e respeitando-se as normas sadtarias;

X - Fica proibida a aglomeraeSo de pessoas nas vias ptiblicas, em e,stabelecimentos pfblicos e

privados, sendo que 6 considerada aglomeraero a .euniao de quatro ou mais pessoas que nao

frertengam a um mesmo gupo faDiliar.

Art. 2' - Os estabelecimentos que possuirem funcionrrios positivados devem resp€itar o periodo de

isolamento da prescriseo m6dica, sendo responsdveis pela manuteneeo do isolamento dos mesrllos,

mantendo-os fora do estabelecimerto comercial enquanto perdurar a positivaEao.

Par6grafo inico - em caso de descuoprimenlo, a empresa ser6 responsabilizada civcl e

criminalrnente e, ainda, seni aplicada a multa correspond€nte e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por

funciondrio positivado que esteja trabalhando-

Art. J" - De toda lorma deve-se l,tilizar m{scara de protegao respirat6ria, de forma adequada (cobrir

boca e nariz), mantendo lodos os cuidados no ato da manipuhqeo das mesmas, com trocas ped6dicas,

tal como preconizado em 0ormas previstas em manuais e protocoloi de bioss€guranea; realizar a
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higienizaSeo das meos com solug6es alco6li@s 707' e rcsPeitat o distanciaflento minimo de 2 metros

entae as pessoas a fim de miniEizar a disseminaeao do SARS_ CoV-2'

Art 40 - caso haja descumprimento do determinado oeste decreto, serao aplicada's ainda a_s seguintes

multas:

I - Andar em via ptblica a pe, de bicicleta ou molo sem mSscara = multa de R$ 150'00 (cenlo e

cinquefita reais), as quais sereo dobtadas tucessivamente em casos de reincidetrciai

II - Funcionar fora do honirio estabelecido no presente Decreto = multa de R$ 2'000'00 (dois mil

roais), as quais sereo dobradas sucessivaaente em casm de reincidencia;

tll - Nao disponibilizar produtos de desinfecsio no estabelecimento (dlcool 707'' rilcool em get ) =

multa de R$ 1.000,00 (mil reais), as quais serto dobladas sucessivamenle em casos de reincidenoal

Iv . Neo desinfetar ap6s o uso, os locais de tiabalho: mesas, balcSes, maEanetas, cadeiia's, co.dmaos,

etc... = multa de R$ 1.000,00 (mil reais), as quais serao dobradas sucessivamente em casos de

reincidencia;

V - Realiar aglomeraeSo de pessoas, de aco.do com o estabelecido no inciso XII do artigo lu =

multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez dil reais)' as quals serao dobrad$

su@ssivilmente em casos de reincidencia:

vI - Permitir no estab€leci8enlo a entmda de pessoas sem mescala = multa de R$ 300'00 (tiezentos

reais) por pessoa sem miscam, as quars serio dobr'das suc€ssivamente em casos de reincidencia'

Pardgrafo 6nico - AlCm das penalidades acima' o estabelecimento que descump r as normas aqui

pievistas poder, ter seu alvard de fuflcionamento suspenso' Por atd 30 (trinta) dias' podeodo essa

peDalidade sel dobrada cm caso de reincid6ncia'

Ar'4. 5' - As suspensdes e flexibilizaQoes de atividades previstas neste Decreto Poderao ser revistas a

qualquer momento em caso de comprovada necessidade' conforme avaliaq'o de risco baseada nas



sorssas (fatoRs extettros) € vuh€rabilidades (iatores ittemo6), at6 que a EEergCncis de Saide
P6trlica de Imponiocia Naciooal esteja ence$ad., ou seja, ESSE DECRETO NAO TEM DATA DE
VALIDADE

Art 6c - Estc deereto enrrard na data da sua publica€o, r€vogadas todas as disposiq6es ed cootrrrio.

Art 7 - As suspeuf,es e flexibitiza@s de &tividade,s p.evistas rc$e Deseto podeEo ser

rcvistas a qualqwr momoDto em caso de coBprovada rccessidado, cosforoe avaliaeao de risco

baseada nas ameagas (farores extemos) e vuherabilidades (fsrores i emos), ar6 que a

Eaergolcia de SaJde Fiblica de lEport6rcia NacioMl elteja etrc6rrad4 ou soja, ESSE

DECR-g!O NAO TEM DATA DE VALIDADE.

Art t! - Es(e decrcto e lal6 na data de sua publicaqeo, revogadas todas as disposisies em

cotr&irio.

Gabin€te do Prfeito Municipal, ao6 vinte e aove dias do oas de julho de 2021.
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