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DECRETO N'.173 DE 28 DE OUTUBRO DE 202í.

',Dispõe sobre as medidas de combate
a disseminação do novo Coronavírus
COVID-i9 em situação Crítica,,.

POSSE, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições

Sec re n
d dm

Municioa
rstracãó

O PREFEITO DE
constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a e
vacinação da população
CORONAVIRUS;

stratégia adotada pelo município de posse/GO no plano de
com o objetivo da evitar a disseminação do vírus

coNslDERANDo o avanço considerado do número de pessoas vacinadas noMunicípio de Posse/Go, atingindo mais de 17.ooo (dezessete mir pessoas) com aprimeira dose, indicando o início de imunizaÇão 
". ,".à" da população;

. . CONSIDERANDO que, a vacinação atingiu a totaridade dos idosos, profissionais dasaúde, _grupo prioritário e, vem avançando aos adultos e jovens desta cidade dePosse/GO de forma eficaz e rápida, sendo referência no Estado;

^ _ _CONSIOERANDO, ainda, que o número de casos de contaminaçáo pelo vírus doSARS-CoV-2 encontra-se estáver, com baixa osciração no número de'internafães,
inclusive nos hospitais de campanha;

coNslDERANDo, por outro rado, que o Ato Administrativo através dos Decretos
vem sendo reanarisado periodicamente a cada 1s (quinze) dias, bem.oro o.*gi;ÀÀtode novas variantes em transmissão comunitàiia, com maior transmissiüridade,
acarretando maior número de casos, internações, e, consequentemente, maior número
de mortes, o presente Decreto poderá ser revógado e/ou reanalisado;

coNslDERANDo que há um reraxamento social nas medidas de isoramento e de
distanciamento entre os indivíduos; considerando gue não há no Mundo 

" 
no gr"rir, rie

o momento, doses de vacinas suficientes para imunizar a totaridade dos grupos oe riito;

coNslDERANDo o artigo 20 do Decreto de no 09g de 14.0s.2021, que estaberecea possibilidade de prorrogação do prazo de vigência daquere Decràto, 
-.ontárÀ"

parâmetros de anárise epidemiorógica e capacidade õperacional de assistência.

CONSIDERANDO o Decreto no g.B4BI2O21do Estado de Goiás;

DECRETA:

Art. íoFica reiterada a situação de emergência na saúde púbrica no Município de
Posse/Go até 30 de novembro de 2021, tendo em vista a decraraçáo de Emergência em
saúde Pública de lmportância Nacional - ESplN, decorrente da coVlD-.19, nos termos
da Portaria no 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde.
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Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá serprorrogado em caso de comprovada necessidade, com a adoção de medidas de maior

flexibilização ou restrição, conforme a avariação de risco baseada nas ameaças (fatores
externos) e vulnerabilidades (fatores internos).

Art. 20 - Ficam suspensas as seguintes atividades:

.. 
l-- a visitação a presídios e. a centros de detenção para menores, ressarvadas ascondições previstas no parágrafo único deste artigo;

ll - a visitação a pacientes internados com diagnóstico de coronavírus, ressalvadosos casos de necessidade de acompanhamento a cria-nças;

Parágrafo único. A visitação a presídios e a centros de detenção para menorespoderá ser permitida por ato da secretaria de Estado da segurança irJuri." 
" 0"Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociài, que, de acordo com suascompetências, estabelecerão os critérios a serem observados.

Art. 30 - Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas e nãoeconômicas, que deverão respeitar as seguintes recomendações:

§ ío - os bares e os restaurantes, arém dos protocoros específicos debiossegurança estaberecidos pera secretaria de Estado-da saúde e oisporiÀiri.rJÃ n"página eletrônica www.saude.go.gov.br/coronavirus (frotocoros de funcionamento deatividades), deverão observar ã tolaçao máxima de dõi" t"inqú"Àú il;;;t;iü.r,capacidade de acomodaçâo, com o seu funcionamento entre as o6hoomin até às02h00min d-o dia seguinte, vedando a abertura 
"ntr" "raã" 

dois horários, incrusive com aapresentação de shows artísticos ao vivo, com som mecanizado atravgs áe caüasamplificadas e arto-farantes, respeitando os rimites de voiume sonoro máximo permitidosna legislação própria.

.. .l - A apresentação defiúsica ao vivo que trata o §10 deste artigo, fica rimitada àparticipaÇão de no máximo 03-(três) integrantes, oeioá ire o espaço de apresentaçãopermita o distanciamento de 1,0 m, 1um mãtro quaOraOàl entre eles.

. S Zl 
. 
Comércio varejista,..vestuário, cosméticos, calÇados, autopeças e derivados,preferencialmente na forma delivery, drivle thru e taxàiiay, mâs, caso presenciarmentecom a capacidade de 50% (cinquenta por cento) da capacidade ma*.ã 

-.à*".p"-ái"r
observância aos protocotos específicos prr, á ãiiriJáàe oisponiúiiizáã";;;';ã;;,
eletrônica www.saude.go.gov. brlcoronavirui tprotocJós oe funcionamento de atividades).

§ !".'ns auras presenciais 
-em 

instituiçôes de ensino púbrico e privadas observarâoa capacidade reduzida para 50% lcinqueÁra por centoj à. .rpr.úáa" ãaiiÃã,'Licomo respeitar os atos normativos editados pela secreíaria oe'estaaó-oa'ô;à;,;;"serão fundamentados nas discussões do centro o" ôperaçoes oe gmergênciãs imSaúde Pública de Goiás para Enfrentamento ,o óàro*rirl,s _ COE,

^§ 
40 --. Nos supermercados, nês ferras rivres, nas rojas de conveniência econgêneres fica vedado o consumo de gêneros arimenticios ,i o"oiJ., ío iàlãr,'ü",como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceio ;;;;.;"em que se faça necessário o acompanhamento especial. 

-
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§ 50 - os hoteis e correratos funcionaráo com o rimite máximo de 6s% (sessenta ecinco p-or cento) da câpacidade de acomodação, e deverão ser ouservãoos'àJ pãã"àr",específicos de biossegurança estabelecidoi pela secretaria de Estado oa'sãúàá edisponibilizados na página eretrônica www.saude.go.gov.brlcoronavirus tpiotoãJã.- a"funcionamento de atividades).

§ 60 - As saras de espera e as recepções dos estaberecimentos devem serorganizadas para garantir a distância mínima de á ldois; metros entre os usuários.

§ 70 - os consurtórios médicos ê demais profissronais riberais atenderão comhorário marcado, arém de observarem os protocoros de biossegurança estaberecidos perasecretaria de Estado da saúde e disponibirizados- na 
' pagina 

- 
ãÉio-ni""

www. saude.go.gov. br/coronavirus(protocolos de funcionamento de ativiOáes)

§ 8o - As academias de.musculação, quadras poliesportivas, escolas de esporte ê
:gilale.s, exceto quando as atividades iorem praticaàas ào ar rivre, funcíonarão com até
191-,!"i"!ll!",por,cenro) de sua capacidade torat de atunos, *, 

"j"noãrãnià'a.norano' arem de observarem os protocoros de biossegurança esta-berecidos perasecretaria de Estado da saúàe e disponibirizadõs nà pagin; 
- - 

ããirolicawww.saude.go.gov.br/coronavirus (protocolos de iuncionamento de atividãdes)

I - Em se tratando de campeonatos esportivos rearizados em ginásios de esportes,
gy1lras potiesportivas ou estádios ficam autorizados à entrada oe puitiio Lárloirãão o"50 % (cinquenta por cento) de sua capacidade total.

§ 9o-As garerias, centros comerciais e congêneres funcionarão com até so%(cinquenta por cento) de sua capacidade total, ateí oe obseryarem o, Jrotocàros a"biossegurança estaberecidos pera secretaria aé estáao ã" saúde e aiil"'riÀiiL"Já. ,,página eletrônica www.saude.go.gov. br/coronavirus ffrotocoros ae tuÀcionamãÀto oeatividades).

§ í0 - sarões de bereza, barbearias e centros de estética, funcionarão com ate50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total e mldiante ,'genOár;to, ;il;"observarem os prorocoros de biossegurança estabereciJos pera seiretaria de Esta;; àasaúde e disponibirizados na página 
'êretrônica 

www.saude.go.gov.br/coronavirus
(protocolos de funcionamento de ativiãades).

§ íí - As obras da construção civir,_ exceto aqueras reracionadas a energia erétrica,saneamento básico, hospitais, penitenciárias, sistema sócioeducativo, intra-e"struiuià oopodêr público e aquelas de interesse social, funcionaráo pelo período máximo de umturno, com duração de até 8 (oito) horas, e os empregadorei oevbrao roin";;;i;;.rú"para aqueles trabalhadores que utilizam o sistema de-transporte coletivo

§ í 2- Eventos púbricos e particurares, com o rimite máximo de 2oo (duzentas)pessoas, com o seu funcionamento entre as 06h00min até às 02h00min o"oiâi"g;int",vedando o funcionamento após as 02h00min e antes das o6ho0min, arem ae àúsãiãie,os protocolos de biossegurança 
-estaberecidos pera secretaria de Estado aa saoãe edisponibilizados na página eretrônica *ww.sarde.gogov.brlcoronavirui ip.to.orã.-0"funcionamento de atividades).
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| - Para os eventos que tratam o caput, fice autorizada a utirização de boates,casas de festa, sarões de festas e congêneres, com o rimite máximo dã àóó iJr;;;ãàpessoas, desde que esse número.não. supere 50% (cinquenta po. ããntài O" ,r,capacidade de lotação máxima, respeitando os protocolos de biossegurança.

rr - Em se tratando de êventos onde haverá vendas ingressos (birheteria), o foriãodeverá apresentar comprovante de cartão de Vacinação, cú a imunizaçao óàmpráú,para ingresso do evento.

. ltl - o proprietário do evento onde haverá vendas de ingressos deverá requerer
alvará..de funcionamento provisório junto à vigirância sanitáriai ,"oi"niã o"1"g],J;'i".
requisitos:

a)

e)

b)

)

Plano de trabalho a ser desenvolvido durante o evento (Local do evento,
horários de funcionamentos, cópia dos ofícios às autoridades, tipo desonorizaçáo a ser utjlizada, quantidade de bares, cópia de contrato com
segurança e garçons com utilização de luvas e máscaras, proibição de venda
de bebidas alcoóricas aos menores de'rg anos e a necessidade de os furiões
utilizarem máscaras de proteçâo);
Medidas de prevenção contra a disseminação do COVID-19;
Mapa do local, demonstrando tamanho da área em m2, demonstrando odistanciamento mÍnimo entre folióes;
lnformativos acerca da necessidade de atender aos protocolos de
biossegurança estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
Declaração de responsabilidade total sobre o evento.

d)

lV - Fica aurorizada a rearização de shows artísticos nos eventos que trata este
q3rágrafo, respeitando o distanciamento mínimo de í,s m (um vírgula cinco metros) dedistanciamento entre os artistas, rimitando ao máximo de os i;i;c;ii.t"siá"iãr."-"--' '

. §í3 -As atividades presenciais de organizações rerigiosas observarão a rotaçãomáxima de 50% (cinquenta por cento) das 
-pessoás 

sentaãas, arém dos proto"oiàr'à"
biossegurança estaberecidos pera secretaria de Estado da saúde 

" 
aisp"Ãiúiiá"ãã. ."página eletrônica www.saude.go.gov.brlcoronavirus (protocolos oe tuncionamÀnto oeatividades).

a) Fica autorizada a rearização de ato rerigioso com o objetivo de verar, rearizarmissa de corpo presente ou outros rituais rerigiosõs curturarmente usr"i, p"ã àúiià"'nào
decorrentes do COVID-.19, respeitando a lotafão máxima estamp ada no caput.

b) sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social dasautoridades públicas, fica autorizada a utilização do Teatro Municipal .Jo.é Ántãnino à.silva para o funcionamento dos ritos funerárús e verório usuais, iespeitanoo a ràtãçào
máxima de 50% (cinquenta por cênto) de sua capacidade máxima.

| - vedar o acesso aos seus esraberecimentos de funcionários, consumidores eusuários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial;

. ll - 
- 
disponibirízar preparações arcoórica s a 7oo/o (setenta por cento) para ahigienização das mãos, principarmente nos pontos de Ãaioi circulaçao oe trncôúiiÀ 

"usuárins (recepções, balcões, saídas de veàtuários, .oràdor", de âcessos as finnas O"produção, refeitórios, áreas de vendas etc.);

4
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lll - intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes com detergente neutro
(quando o material da superfície permitir) e, após, desinÍeccionar com álcool 70%
(setenta por cento), solução de água sanitária 1% (um por cento) ou outro desinfetante
autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material;

lV - desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), várias vezes ao dia, os locais
frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones, teclados de
computador, corrimôes, controle remoto, máquinas acionadas por toque manual,
elevadores e outros;

V - disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão
líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento de pedal;

Vl - manter os locais de circulação e as áreas comuns com os sistemas de ar_
condicionado limpos (filtros e dutos);

Vll - manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas), sempre que for possÍvel;

vlll - garantir a distância mínima de 02 (dois) metros entre os funcionários,
inclusive nos refeitórios, com a possibilidade de redução para até o1 (um) metro no caso
de utilização de equipamentos de proteção individual - Epls que impeçam a
contaminação pela COVID- 19;

lX - nos estabelecimentos nos quais haja consumo de alimentos, mesmo em
refeitórios para funcionários:

a) Manter a distância mínima de 02 (dois) metros entre os usuários;

b) Deixar de utilizar serviços de auto-atendimento, paru evitar o
compartilhamento de utensílios como colheres e pegadores, com a possibilidade de
selecionar pessoas que sirvam a refeição ou utilizar o fornecimento de marmitas, desde
que sigam as normas de boas práticas de fabricação de alimentos; e

c) Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão
líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento dã pedal ou
lixeiras sem tampa;

X - fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja necessário o
compartilhamento, por exemplo, de copos, utensílios de uso pessoal, télefones, fones,
teclados e mouse;

Xl - evitar reuniões de trabalho presenciais;

Xll - estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando,
assim, o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;

Xlll - adotar trabarho remoto, sistemas de escaras, revezamento de turnos e
alteraçóes de jornadas, quando o exercÍcio da funçâo peros funcionários permitir, para
reduzir contatos e aglomerações;

5
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XIV - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar, sempre que for
possível, para os profissionais com 60 (sessenta) ou mais anos de idade, profissionais
com histórico de doenças respiratórias, crônicas, oncológicas, degenerativas e
profissionais grávidas;

XV - fornecer orientações impressas aos funcionários quanto:

a) à higienização das mãos com água e sabão líquido sempre que chegar ao local
de trabalho, antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro;

b) à utilização de transporte público coletivo com o uso de máscara de proteção
facial e com a higienização das mãos sempre que deixar esse transporte; e

XVI - garantir que suas políticas de licença médica sejam flexíveis e conforme as
diretrizes de saúde pública e que os funcionários estejam cientes dessas políticas, em
relação às quais se devem observar especialmente:

a) ao apresentarem sintomas como febre, tosse, produção de escarro, dificuldade
para respirar ou dor de garganta, os Íuncionários devem ser orientados a procurar
atendimento médico para a avaliação e a investigaçáo diagnóstica e afastados do
trabalho por 14 dias, ressalvada a possibilidade de teletrabalho;

b) o retorno do funcionário afastado ao trabalho nos termos da alínea "a" deste
inciso deve ocorrer quando não apresentar mais sinais de febre e outros sintomas por
pelo menos 72 (setenta e duas) horas, também deve ser considerado também o intervalo
mínimo de 07 (sete) dias após o início dos sintomas, sem o uso de medicamentos para
redução da febre ou outros medicamentos que alteram os sintomas (por exemplo,
supressores da tosse) , ou apresentar resultado negativo ao teste rápido sorológico se
assintomático, com o devido uso de máscara até o final dos 14 (quatoze dias) ; e

c) a notificação ao Centro de lnformaçôes Estratégicas e Resposta em Vigilância
em Saúde (http://notifica.saude.gov. br/) estadual em caso de funcionário afastado do
trabalho com sintomas relacionados à COVID-19;

XVll - observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de
riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população,
com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o
público no período de emergência em saúde pública;

XVlll - estabelecer isolamento, pelo prazo de 14 (quatoze) dias, de trabalhadores
recentemente admitidos e que residiam em outras unidades da Federação, os quais
deverão ser submetidos a testes rápidos ao final do período; e

XIX - implementar medidas para impedir a aglomeração desordenada de
consumidores, usuários, funcionários e terceirizados, inclusive no ambiente externo
próximo ao estabelecimento.

Fi(r§§Ê

Art. 40 São considerados essenciais:

6

c) a evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca após tossir, espirrar ou após contato
com superfícies;
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l- íarmácias, clínicas de
estabelecimentos de saúde;

vacinação, laboratórios de análises clínicas e

prêstação de serviços emergenciais destinados à conservação do

ll - cemitérios e serviços funerários;

lll - distribuidores e revendedores de gás e postos de combustíveis;

lV - supermercados e congêneres, sem a incrusão das rojas de conveniêncra, esomente podem ser comerciarizados bens essenciais, asáim 
"oniiããrrãá. 

- 
o,relacionado-s a arimentação e bebidas e saúde aá- poputaçao, r'ipoiãsã em q-u-e osprodutos não essenciais não poderão permanecer expostos à venda ou aáveàã s".identificados como vedados à venda presencial; 

-- -

V - hospitais veterinários e clínicas veterinárias;

vl - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, àhigiene e à alimentação;

VI - estaberecimentos industriais de fornecimento de insumos/produtos eprestação de serviços essenciais à manutençâo da saúde ou da vida nrrrnà ã ãnirãr;

. .-vlrr - serviços de caficenter restritos às áreas de segurança, arimentação, saúde ede utilidade pública;

lX - atividades econômicas de informação e comunicação;

X - segurança privada;

Xl - empresas do sistema de transporte coretivo e privado, incrusive as empresasde aplicativos e as transportadoras;

Xll - empresas de saneamento, energia eletrica e telecomunicações;

Xlll - hotéis e correratos, para abrigar aqueres que atuam na prestação de serviçospúblicos ou privados considerados eúnciais óJ i,;;; tratamento de saúde, e ficaautorizado o uso dos restaurantes desses estabãÉcimentos er"rr.irãÃãnià peià,hóspedes referenciados;

xlv - estaberecimentos que estejam produzindo, excrusivamente, equipamentos einsumos para o auxítio no combate à pánd;ia d;Cóüo_ rg;

xv - assistência socier e atendimento à popuração em estado de vurnerabiridade;

XVI - obras da construçâo civir de infraestrutura do poder púbrico, de interessesocial, penitenciárias e unidadàs do sistema 
"ocio"à-rcãtiro, 

bem assim as reracionadasa energia etétrica e saneamento básico e as nospitataiãi;

XVII
patrimônio;

XVlll - desde que situados às margens de rodovias
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a) borracharias e oÍicinas mecânicas; e

b) restaurântes e lanchonetes instalados em postos de combustíveis;

xlx - transporte aéreo e rodoviário de cargas e passageiros, observados osprotocolos estabetecidos pela secretaria de Estado da §aúde-e ddponibili;à;; na
página eletrônica www.saude.go.gov.br;

XX - estágios, internatos e atividades laboratoriais da área da saúde; e

., xxl - comercialização de gêneros almentícios mediante entrega (derivery) e drive
thru.

. .AJt. 50. sem prejuízo de todas as recomendações profiráticas e de isoramento
social das autoridades públicas, nos casos de velório e sepultamento fica autorizado o
funcionamento dos ritos funerários usuais para óbitos decorientes do covlD-1g quando,
na data de sua ocorrência já tenha transcorrido o período de transmisiibirioàd" o"
doença, constatado mediante decraraçáo de profissionar médico da inititúiçaã-"rrrque
ocorreu o falecimento.

§ í". ô regra do caput deste artigo não se aplicará para os casos de suspeita de
contaminaçâo ou confirmaçáo da contaminação pela COVID_i9;

_- ^§ 
2_1O Dojumento que tala o caput deste artigo deverá acompanhar a Declaração

oe ubrto exarada pero competente hospitar, expressando e confirmando a inexistênciado
risco de contaminação.

. .Art. 60. sem prejuízo de todas as recomendações profiráticas e de isoramento
social das autoridades públicas, fica determinado a tôda a população, quando houver
necessidade de sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, confeccionadas
de acordo com as orientaçóes do Ministério da Saúde.

ParágraÍo Único. os fabricantes e os distribuidores de máscaras para o usoprofissional devem garantir prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de
assistência e atenção à saúde e, subsidrariamente, dos profissionais aos oemais serviçàs
essenciais.

Art' 7o. os titurares dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta,
conforme a área de atuaçáo poderão editar atos complementares a éste Decreto com asmedidas administrativas a serem adotadas durante a vigência oa situaçao ãe
emergência.

- . Art.So.Qualquer denúncia sobre eventual desobediência a este Decreto poderá ser
efêtivada por meio da Vigilância sanitária Municipal ou mediantê o número 19d da É;lí;ia
Militar.

Parágrafo Único - o descumprimento das regras estaberecidas neste Decretopoderá ense.iar a apricação das penaridades administãtivas, cíveis e penais, no. tÀÀo"
da lei.
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Gabinete
ooPrefeitou n

?9§9E
. AÉ. 90. As restrições de atividades previstas neste Decreto poderáo ser revistas aqualquer momento, conforme a anárise da evorução da situação epiaemiotogica. 

- -'--

Art' í0o. Este decreto entra em vigor na data de sua pubricação e revoga asdisposições em contrário e em especial o DLcreto n 1l2 de 27 de outubio ae zozjt-.- 
- -

Gabinete do prefeito Municipar de posse, Estado de Goiás, aos 2g (vinte e oito)dias do mês de outubro do ano de 2ó2i .

,,ú,u í/iá,rí,/
/ HELDER SILVA BONFIi'

Gestáor 202I /2024

Prefeito Municipal
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