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DECRETO N."096, de l' de setembro de 2020.

" Dispae sobre iovas medidL, relacionadalt

a pandemia C('ronot'it'us, na forma que

especlfica e da ottas providincias. '

O PR.EFEITO MUNICIPAL Df, SANTA FI D : GOIAS, EStAdO dE GOi6S,

no uso de suas atribuie6es Iegais coderidas pela Ili Organica Mudcipal e

Colsiderando as diretrizes para o eDfrentamento clli Panlemia llo que s€ refele

a infecsSo pelo novo Coronavirus (COVID 19);

Considemtrdo que o Decreto Estadual n" 9653/2020 est lbeleceu em seu artiSo

4o (lJe "Os municipios, no exercicio de sua competencia concorreii!, deide q e findamehlodos

em nota licnica da auto dade sarlitdtio local. respttldoda em avali.nlAo ae risco epidemiol6gico

dirlrio das ameagas (atores como a incidincia, mortalidade, letolithde ctc.) e vulaerubilidades

(fatorcs cofio disponibilidade de tesles, leitot com respitadores, recursos hu"lanos e

equipqmentos de proteqdo indbidual). poderdo, sob sua responubili lade sanifiria, impot

rcslricaes adicionais ou flexibilizar as existe es para d aberlura d:'' alitidades ccondmicos' ou

sociais, ou parti culare s ; " :

DIE8EIA:

Art lo - Os estabelecimentos comerciais em geral tem o seu iltrciordoento autorizado no

horerio das 6:00 is 20:00 horas nos dias de segutrda r sibado, nos,lomingos das 6:00 ls

12:00 horas e fechado nos dias de feriado, excetuando-se:

I As farmrcias que estiverem de planteo poderao funcionar atd as:22:0C horas, sendo que ap6s

esse horrrio somente mediante eotrega;

II - Postos de gasoliM poderao funcionar trormalmetrte somente paft abas ecimeoto;

AJrr,,r/u" du a" ,^/*-



Santa F6 de Goi5s

Nosso <ld6de- .osso futuro.

III - I-anchooetes e similaaes situados na rodovia, ap6s as 20 horali pod€m funcionar dediante

entrega e somente at6 as 22 horas, de toda forma ed qualquer lloreri ) nao podera haver a

colocagio de mesas e cadeiras e nio pode ocorer aglomeragao;

lV - I-atrchonetes, pit-dogs e simila.es situados tro municipio (iora dz rodovia e dentro do

perimetro urbano) podereo funciotror sometrte para entregrdelivlry, Dio podetrdo consumo

ro local, atd as 22 horas e todos os dias da semana;

V - RestauE es situados no muoicipio ou tra todovia poderao furcionir somente at' as 22h,

todos os dias da semana, adotando as medidas de seguranqa, higiedztsio e distanciametrto;

VI - Fica autorizada a venda de bebidas alco6licas nos estabelecimento! comercias no hor6rio

das 6:00 es 20:00 horas nos dias de segunda a sebado, e nos dominEos dari 6:00 is 12:00 horas e

fechado nos dias de feriado, por6m Iica terDtinsntemerte proibido o consumo des mesmls no

local;

VII - Ficam proibidos todos os eventos pliblicos e privados de quaisqter Mtureza, iocluindo

festasteunioes em residencias( zona urbana e rural), e tambdm proibida a abertura de clube de

reqeaeSo, salao de festas e jogos;

Vlll - Ficam proibidos qualquer forma de com6rcio ambulafite;

IX - Ficam permitidas as atividades em acadcEia de gin{stica coftr caprcidsde limitadr de 5

pessoas simultaneas, com borrrio de funcionaEento das 6:fi) rls 20:ll0 horqs nos dias de

segurda r sibado, domingos dss 6:00 is 12:00 horss e fechado qrx ditr de feriado' devendo

ser estritamente obseNad&s todas as medidas de higietre e seguranQai

x - As atividades de organizag6es rcligiosas, sem Prejuizo da obsr:rvin<i4 no que coubel, das

normas gerais previstas tro Decreto Estadual, especialmente o uso obrigat6rio de mescaras'

deverio, pleferetrcialmenle, sel realizadas por meio de acoDselhamelro iE( ividual, a fim de evitar
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aglomeraeoes, recomeldardo-se a adogao de meios virtuais nos cssos d,: reu 6es mletivas, e

tambem observar o seguinte:

a- disponibilizar Iocal e prcdutos para higiedzagao de mios e calsldor;

b - respeitar o afastamento mi"i'no de 2 (dois) metros entre os membr)s;

c - vedar o acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimetrto, ioclusive pessoas com idade

superior a 60 (sessenta) anos;

d - impedir contato fisico entre as pessoas;

e - suspender a entrada de Iieis sem miscara de protesio facial;

f - suspender a entada de Ii6is quatrdo ult.apa.lsar de 3lok (tti a por celto) da capacidade

mexima do estabelecimelto religioso;

g - realizar a mediq2o da temperatura, mediante termometro infraverroelh( sem contato, dos fi6is

Da entada do estabelecimeDto retigioso, ficaodo vedado o acesso daqu:les que apresentarem

quadro febril; e

h - realizar celebrasres religiosas em, oo m6ximo 2 (dois) dias por tematra' serdo I (um)

obrigatoriameote aos domiogos, rcssalvadas as hip6teses do parrgalo itrico deste anigo,

observando horirios altemados e intervalos entre eles de, oo mfuino durls horas, de modo que

neo haja agofterae6es intema e nas proximidades dos estabelecimertos re igiosos'

Par6grafo rinico - Os estabelecimentos cujas atividades foram permitidas Plr este Decreto devem:

I - vedar o acesso aos seus estabelecimetrtos de furcioMrios, comumidores e usuados que neo

estejam utilizaddo f,rscaras de protegeo facial;

tr - disponibilizar preparagoes alco6licas a ?0% (setenta Por cento) para ligienizaqeo das maos,

principalmente oos pootos de maior cfucutagao de fuDcionfrios e usufu os (recepQeo, balc6es'

saidas de vestu6rios, corredores de acessos As liDhas de ptoduqeo, .elbit6 r', irea de vendas, etc')i

lll - intensificar a limpeza das superficies dos ambieDtes com (letergr:ote treutro (quaodo o

material da superfrcie permiti-r), e, apds, desinfeccionar com i,tcoo) 'tOEa (setenta por ceoto) ou

soluqeo de 6gua saditrrial% (um por ce o), ou outro desi etante ilutori, Bdo pelo Minist6rio da

Satde, conforEe o tipo de material;

IV - desinfetar com ilcool 707, (setetrta por cento), vAria.s vezes ao cri4 ori Iocais ftequentemenle

tocados como: maganetas, ilterruptores, janelas, telefones, teclados de (omputador, @rim6es'

controle remoto, miquinas acionadas por toque matrual, elevadores e outr( s;
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v - disponibilizar locais para a lavagem adequada das rtrdos: pia, 6gua, sabAo liquido, papel

toalha m devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento de pedal;

VI - manter locais de circulasao e dreas comuns com os sistemas de a.condicionado limpos

(frltros e dutos);

VII - maoter os ambientes arejados por ventilacio natural (portas e'ateli,S abertas) sempre que

possivel;

VIII - garatrtir a distaocia minima de 2 (dois) metros entre os:iucirln6rios, itrclusive nos

refeit6rios, com a possibilidade de reduqio para ate 1 (um) metro tro caso de utilizageo de

Equipamertos de hoteg5o Individual - EPIS que impesam a contaminaeeo pela COVID-19;

lX - nos estabelecimentos nos quais haja consumo de alimentos, mcllmo (Lue em refeit6dos para

funcioDiirios:

a) matrter a distancia mitrima de 2 (dois) me[os entrc os tsu6rios;

b) deixar de utilizar serviQos de autoatendimento, (r/itanllo o compartilhamento

de uteNilios como colheres e pegadores, podendo, alternativamelte, selecional pessoas que

sirvam a refei€o, ou utilizar o fornecimelto de marmitas' desde qoe siSam as normas de boas

pdticns de fabricagao de alimentos; e

c) dispooibitizar locais para a lavagem adequada las rlaos: pia, 6gua, sabeo

liquido, papel toalha no devido suPorte, lixeiras com tampa e acion'lmenlo de pedal ou lixeiras

sem tampa;

X - fornecer materiais e equipamentos suficientes para qrle neo seja necessario o

compartilhametrto, por exemplo, de copos, utensilios de uso pessoa., telelones, fones, teclados e

mouse;

xI - evilar reudoes de lrabalho presenciais;

XII - estimular o uso de recipie es individuais para o consumo de e!ua, evitaldo, assim, o

contato direto da boca com as tomeiras dos bebedourcs;

XIII - adotar tEbalho remoto, sistemas de escala-s, levezameoto de rurnos e alteraqdes de

iomadas, quatrdo o exercicio da futr(io Pelos funciondrios permitir, pfia reduzir cotrtatos e

aglomeraQ6es;

xry - adotar as recomendag6es atuais de isolamento domiciliar, s'cmprl, que possivel' pala os

profissioaais com 60 (sessenta) ou mais aros de idade, prolissioous cojD hist6rico de doetrgas

respirat6rias, croricas, oncoldgicas, degelerativas e profissionais gii'/idas;
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XV - fornecer orietrtaQdes impressas aos funcionerios quaoto: a higil]oizaqio das meos com {gua

e sab6o liquido sempre que chegar ao local de habalho, a[tes das r(nliQds, apds tossir, espirar

ou usar o banheiro; a utilizageo de transporte publico coletivo com uso de m6scara de protegSo

facial bem como higienizaQao das meos seopre que deixar o trasporte co etivo; a evitar tocal os

olhos, nadz ou boca ap6s tossk ou espirat ou ap6s contato com superfrcie! ;

XVI - garatrtfu que suas politicas de licenqa m6dica sejam flexiveis 0 cotrsisteotes coltl as

diretrizes do safde piblica e que os funciotririos estejam cientes clessas potiticas, devendo ser

observadas, especialmente, as seguintes diretrizes:

a) ao ap,ese alem sintomas como feble, tosse, produsro de escafo, diliculdade

para respirat ou dor de garganta, os fuucionerios devem ser orientldos i procurar atendimento

m6dico pam avaliagao e investigagao diagn6stica e afastados do t abirlho p)r 14 dias, ressalvada a

possibilidade de teletrabalho;

b) o retomo ao trabalho do funcioniirio afastado not tenlos da alinea "a" deste

inciso deve ocorrer quatrdo trao aprese ar mais sinais de febre e oulJos si ltomas por pelo metros

72 (setenta e duas) horas, devendo ser considerado tamb€m o interealo rlinimo de 7 (sete) dias

ap6s o inicio dos si[tomas, sem o uso de medicametrtos para reduqiLo da febre ou outlos

medicametrtos que alteram os sintomas (por exemplo, suprcssores,ra tosie), ou aprese ar teste

negativo ao teste repido sorol6gico s€ asshtomdtico, devendo usat m6s')ara atd o final dos 14

(quatorze dias); e

c) Dotificas2o ao Cetrtro de Informaqoes Estat6gi('rs e llesposta em Vigilancia

eE Sa{de (http://notifica.saude.gov.br/) estadual em ca*so de fuIlcioo6ri] afastado do trabalho

com sintofias relacionados ao COVID-l9;

xVI[ - observar as determinaE-6es das auto dades sanit6rias lara a coDteDQSo de riscos'

especialmente quando a atividade exigir ateodimento presencial da popula€o, c-om a orientaQao

aos funciotririos sobre o modo correto de relacionamento conl o lriblico no periodo de

emergeocia em sa(de piblica;

XVIII - estabelecrr isolamento, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, dt trab hadores recetrtemeDte

admitidos e que residiam em outras unidades da Federaeeo, os quBis dei'ereo ser submetidos a

testes rrpidos ao final do periodo; e

XIX - iEpleme[tar medidas para impedir a aglomerageo desordemda de ':onsumidores, 
usuirios'

fuEcionerios e terceirizados, inclusive oo ambiente exterflo do estabdlecirento'
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Art 20 - Caso haja descumprimeoto do determinado neste decreto, serao aplicadas as seguintes

multa,s:

I - Ardar em via pdbtica a p€, de bicicleta ou moto sem mdscara = orulta de R$ 150,00 (ce o e

cinquenta reais), as quais sereo dobradas sucessivamente em casos dt reincid€ncia;

II - Descnmpimento por pessoa juridic2 as Dorrnas deste decreto = nulta de R$ 10'000,00 (dez

mil reais), as quais serio dobradas sucessivamente em casos de reino.dolcil;

Itt - Descumprioetrto po! pessoa fisica as normas deste decreto = ululta de R$ 5 000,00 (cinco

mil reais), as quais sedo dobradas sucessivamente em casos de reiDcidencit;

IV - Futrcionar fola do horifuio estabelecido rc preseote Decaeto = mJta dlt R$ 2'000,00 (dois mil

reais), as quais serio dobtadas sucessivadente em casos de rehcidC'cia;

V - Nao disporibilizar produtos de desinfecso oo estabelecine o (?Llcool 70%, dlcool em gel" )

= multa de R$ 1.000,00 (mil leais), as quais selao dobradas sucessiramente em casos de

reincidEncia;

VI - Nao desinfetar ap6s o uso, os locais de trabalho: mesas, halc6e!, malatretas, cadeiras'

corrimaos, etc... = multa de R$ 1.000,00 (mil reais), as quais sereo dobralas sucessivamente em

casos de rehcidenciai

VII - Permitir .lo estabelecime o ou nas proxifi.idades do meslno - )ara Iim de efetivar a

prestagAo de serviqos, venda ou comercio - a aglomerageo de pess('as co n distancia inferior a 2

metros = multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.00o,0o (dez mil reais), rs quais serao dobradas

sucessivamente em casos de reincidencia;

ild,"^ fu4 /.-"-E



Santa F6 de GoiSs

Nosso <ld6d€, nosso auturo-

IX - Permitir no estabelecif,etrto a e rada de pessoas sem mrscEra = multa de R$ 300,00

(trezentos reais) por pessoa sem m6scara, as quais serao dobradas sucess samedte em casos de

reitrcidADcia.

Art. 3' - Os serviers oa.s repartigies piblicas murdcipais e tros 6rgaos da ,\dministrag5o Fiblica

Ircal, com o atendimento extemo, observadas todas as medidas de segurusa e higiene citadas

nesse decreto, ocorerao de segqnda a sexta-feira oo hordrio de 7:00 is 11:C0h

$1" - As atividades da saide em suas unidades da UBS e Hospitat M!tricil,al funcionarao ap€oas

relacionados a urg0ocia e emerg6ncia.

$2 - Os servigos de Limpeza Urbatra e obras pfblicas deverio funcionar o,lrmalmelte.

An. 4" - As suspeN6es e flexibilizag6es de atividades previstas neste Decteto poderao sel

revistas a qualquer mometrto em caso de comProvada necessidadg ronfolme avaliaeao de risco

baseada nas ameasas (fatores extemos) e vulnerabilidades (fariores itrternos), at€ que a

Emergercia de Saide Pfblica de Imponancia Nacioual esteja encerrada.

Art. 6'- Este deqeto e ral{ na data de sua publicagao, revogadas to(las as disposi('es em

contierio-

Gabiuete do hefeito Muricipal, ao primeiro dias do Ees de s€teDrbro de 2020.
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