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DECRETO N."I_69;2021,DE 18DE OTTTUBRO DE2ír/L.

*DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENTRENTAMENTO DA
PANDEMIA DA COVID.19 PROVOCADA PELO SARSCOV.2 E
SUAS VARIANTES.»

LUIZ BORGES DA CRUZ,

Prefeito do município de

atibüções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Mruricipio

Alto Horizonte, Estado de Goiiás, no uso das
ea

ConstituiSo Fderal de 1988,

CONSIDERANDO os dados epiduniológims contidos nos Informes Epiderniológicos COMD-l9
divulgados pennanentemente pela Secretaria N{unicipal de Saúde,

DECRETA:

Arí 1o Fica determinada

aplica$o, nazonarrrbana e nlal do Muricípio de Alto Horizonte, de medidas
sanitiárias, de isolamento e de contole de aüvidades econômicas e nãoeonômicas, essenciais e não-essenciais,
para fins de preven$o e de enfienkmento à pandemia causada pelo novo CoronavÍrus (COVID- 1 9),
a

CAPÍTT]LO

I

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PAI\DEMIA DA COVID.19

Seção

I

Das medidas Sanitrárias Individuais

Afi.20

São medidas sanitaria» permanentes, de adoção obrigatória por todos, para fins de prcvenSo e de

enfirentamento à epidemia de

COMD-I

9, dentre outas:
.Ct

prote$o respiraória ou de pro@o indiüdual para circulação
exn espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas, em tansportes públicos coletivos, em
locais fechados
estabelecimentos comerciais e indusriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e

I-

a utilização, obrigatori4 de másceras de

em que hajareunião de pessoas;
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a observância de cúdados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e apos a rutizairn de

quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assepticos, como saMo ou rilcool em gel 7U/o (sâertapor cento),
bem como hi gSenzaçáo, com produtos adequadoq dos instrrirnentos doméstims e de tahlho;

Itr -

a proibi$o da livre circulaçâo de pessoas com testagem positiva pma coronavÍnq nas üas e

logradorrcs municipais, ressalvados os cÍlsos de necessidade

SeSo

tr

Honírios para o Funcionamento das atividades essenciais

Art

3" As atiüdades econômicas e não-econômicas,

essenciais

e

não+senciais

e não-essenciais, estão aúnizadas a

fi.lrcionar em hoúrios normais.

Seção

Itr

Protocolos para as atividades econômicas

e não econômicas

ArS.4 Ficam ratificadas as Notas Tecnicas expedidas pela Secrearia Muricipal de Saude em deconência
da situa$o de emergênci4 na parte relatir,a aos protocolos e recomenda@, compatíveis com este Decreto, que
devem ser observadas pelas entidades públicas, privadas e estabelecimentos comerciais.

Art

5o

Em caso de conflito de normas, prevalecenío estabelecido neste Decreto.

AÉ 6'Para

o fi.urcionamento das atiüdades econômicas e não-econômicas, deverão ser rigorosamorte
obedecidos todos os protocolos e notas tecnicas ügentes, bern como todas as diqposi@ contidas neste Decreto.

AtíT

Fica liberado areahzaiao de eventos públicos e particulares, desde que:

I - Nos eventos

particulares, será de sua responsabiüdade o cumprimento integal das orientações de todos

os protocolos de seguranç4

lt
o

II

- Nos eventos púbiicos, a Adminis.baÉo Municipal respondeú pelo cumprimento dos protocolos de
no evento.
seguanç4 devendo seraferido atemperaturabemcomo eigidaaúilizÀÉodem.áscampara
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SeSo

W

Bares, restaurantes, lanchonetes e congênerts

Art tr Para o flrncionamento

de bares, restauÍantes, lanchonetes, pit dogs, food

tucks

e congênaes deverão

ser obedecidos rigorosamente os seguintes protocolos:

§ 1' A quantidade de mesas deve resgu,ardar uma distância mÍnima de 1,5m (tnn vÍrgula cinco mehos) entoe
elas, contados de qualquerponto de suas bordas;

§2o Devera ser aferida temperatura para entada no estabelecimento, bem como exigido a
mráscara para circulação neste;

úiliza$o

de

§2oAutorizadaaapresenta$odemusicaaoüvodesdequerespeitadososlimitesdevoltnnesonorcntáximo
permitidos nalegislação própri4 e

§

3'Permitida arfrluaqãn de som mecânico, durzntetodo o período de funcionamento, respeitado o volwne

dearnbientação sonoftL

SSoV
Estabelecimentos de ensino

Art Y Para o fi.urcionamento

de estabelecimentos públicos de ensino Íegúa nas etapas infantil e

fundamental deverão ser obedecidos os seguintes protocolos:

I - Limiado

à capacidade que assegffe distância de

I m (um

menro) de raio enüe os alutos, e

de2 m (dois

meüos) ente professores e alunos e demars f,rncioniários nas atiüdades educacionais pnesenciais.
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E vedada arcatizaiaa de atiüdades

ç1ue

possam gerar aglomeração, como, por exunplo, intenralo de

lt

,o

rccr€âçâo.

P
o

Panágrafo único. A retomada das atiüdades presenciaisúrange, incltsive, a operaSo de equipamentos

mmo bibliotecas e laboratorios, ofeÍa de atiüdades espottivas, fi.lrcionamento de

e cantinas, espaços
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adminisb"tivos, dentp outos, desde que respeitados, no qrrc couber, os pnotocolos sanitários pertinentes e
regulamentações específicas do Govemo do Estado de Goiás e da Prrefeitura da Cidade de Alto Horizonte.

fut ltr O retomo as aulas presenciais

será facultativo, a criÉrio dos pais ou responsríveis,

gw

deverão

assinar permissão para retomo

Art 11 As unidades

escolares estão orientadas e preparadas, inclusive com a aquisi@ dos Equipamentos

Indiüdual @PIs) e coletiv4 para o acolhimento e as necessiáÍias medidas como ahigienização, uso da
rnáscara afuição da temperahr4 distanciamento, afixação de cartazes, demarcação, disüibuição e aorganiza$o
de Protsção

dos espaços da escola-

Afi.12

Caberá à Secretaria Mruricipal de Educação

or@ir noÍrus

complementares à execução deste

decreto.

Aú

13 As resrri$es preüstas neste Decreto poderão ser reüstas a qualquer tempo, por decreto do Chefe do

PoderExecutivo.

At't

14 Este Decreto enta em vigor na data de sua púlicação, revogando-se os Decretos no 688, de

agosto de202l e no 710, de 23 de agosto
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de

de2Dl.
Gabinete do Prefeito, aos I 8 do mês de outubro

LL1Z

de2Dl.

DACRUZ

Prefeito Mrmicipal
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