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O PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, Estado de Goiás, no

uso de suas atribuições legais e constitucionais, consubstanciadas no art. 77, VI, da

Constituição do Estado de Goiás de 1989, art. 65, VI, da Lei n 04/90 (LOMU - Lei

Orgânica Municipal) e Lei Federal n 13.979/2020 e;

CONSIDERANDO os esforços conjuntos para prevenção da

disseminação e contingenciamento do CORONAVÍRUS em todo o país, pelos

diferentes entes da Federação e seus respectivos órgãos de saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n 13.979 de 6 de

fevereiro de 2.020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria n 454, de 20 de março de 2020,

que declara, em todo o território nacional, a transmissão comunitária do Coronavírus -

COVID - 19 e determinou como medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da

pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço,

ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período

de 14 (quartorze) dias;

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos n 9.633 de 13 de

março de 2020; n 9.637 de 17 de março de 2020 e; 9.638 de 20 de março de 2020;

"Dispõe sobre o funcionamento do comércio e das medidas de
higiene e prevenção a disseminação do Coronavírus - COVID -
19 no município de Ouvidor".

DECRETO n 054, de 23 de março de 2020.

Secretário Adm. e Planejamento"

PUBLICADO
Certifico que o referido Ato foi publicado
nesta data, no Placar Oficial do Município

e no site www.ouvidor.go.gov.br
Ouvidor,~2 3

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Ouvidor



Av. Irapuan Costa Júnior, na 915, Centro, Ouvidor, Goiás, CEP 75715-000

CONSIDERANDO a possibilidade de funcionamento de

supermercados, padarias, revendedores de gás, posto de combustíveis, venda de

produtos agropecuários e outros;

CONSIDERANDO que compete ao município a legislação de
interesse local e manter os serviços de saúde â população (CF/88, art. 30,1 e VII);

CONSIDERANDO o disposto no art. 7, XII, da Lei Orgânica

Municipal, que prevê a competência do município no exercício da inspeção sobre os

estabelecimentos comerciais, industriais e similares, para neles impedir ou suspender

os atos ou fatos que importem em prejuízo da saúde, higiene, moralidade, segurança,

tranqüilidade e meio ambiente, bem ainda o poder de polícia para garantia das

posturas e normas editadas pelo município;

CONSIDERANDO a necessidade de isolamento social e ações
coordenadas para prevenção e contingenciamento do coronavírus;

CONSIDERANDO que o município de Ouvidor, por meio do

Decreto n51/2020, declarou situação de emergência pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias, nos termos da Portaria n 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de

Estado da Saúde e do Decreto 9.633/2020 do Governo do Estado de Goiás;

DECRETA:

Art. 1 O funcionamento dos serviços essenciais e comércio

local fica condicionado ao cumprimento das seguintes exigências sanitárias e de

prevenção, até o dia 04 de abril de 2020, ressalvada a necessidade de prorrogação:

I- Nos supermercados, açougues,  padarias,  frutarias,

mercearias e congêneres, deverão haver limitadores para entrada de no máximo 5

(cinco) consumidores por vez, os quais serão orientados a proceder a higienização

prévias das mãos e manterem distância mínima de 2 (dois) metros de distância de

outros clientes;

II- deverão ser organizadas filas de espera do lado de fora do

estabelecimento, com distância mínima de dois metros entre os clientes;

III- estão proibidas  a  divulgação de promoções  ou

comunicação sobre eventual falta de produtos;



IV - está proibida a colocação de mesas, cadeiras ou locais

destinados ao assento de pessoas nos estabelecimentos essenciais que poderão

permanecer abertos durante o período de quarentena;

Parágrafo único: Os comércios indicados neste artigo deverão

adotar as seguintes medidas em seus estabelecimentos:

I- limpeza dos freezers, balcões, geladeiras, expositores,

carrinhos, cestas e máquinas de cartão de crédito, que deverão ser higienizados com

álcool 70;

II- manter os ambientes ventilados e limpos;

III- implementar medidas de prevenção de contágio por

COVID-19, com a oferta de material de higiene e instrumentos adequados à execução

do serviço, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) orientando seus

empregados sobre a necessidade de manutenção da limpeza dos instrumentos de

trabalho, distanciamento mínimo de pessoas e cumprimento das recomendações dos

órgão de saúde;

IV- avaliação e triagem dos empregados que pertençam ao

grupo de risco para avaliação da necessidade de suspensão do serviço, inclusive com

observância das disposições da Medida Provisória n 826 de 22 de março de 2020;

Art. 2 Estão proibidos e suspensos no município de Ouvidor,

sem prejuízo de outras restrições impostas pela União e pelo Estado de Goiás:

I- todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza;

II- visitação hospitalar, ressalvado acompanhantes;

III- atividades de feiras livres, parques, etc;

IV- funcionamento  de  estéticas,  academias,  bares,

restaurantes, lanchonetes e conveniências;

V- reuniões de qualquer natureza, inclusive religiosas;

Parágrafo  único:  Os  bares,  restaurantes,  sorveterias,

açaiterias, conveniências e congêneres poderão proceder suas vendas

exclusivamente por delivery, com entrega domiciliar, adotando-se rigoroso controle de

higiene dos produtos servidos e da entrega realizada.

Art. 3 As agências e postos de atendimento bancário e

lotéricos deverão adotar medidas mitigadoras do acúmulo de pessoas em suas

dependências, limitando-se a 5 (cinco) o número clientes a serem atendidos, devendo

os demais manterem-se do lado de fora, em fila, com no mínimo dois metros de

distância entre as pessoas, incumbindo-se ainda de :
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I- disponibilizar avisos sobre meios alternativos de acesso aos

serviços bancários e lotéricos;

II- dispensar papel e álcool em gel para a higienização das

mãos dos clientes;

III- promover a constante limpeza dos balcões, caixas

eletrônicos e outros instrumentos e máquinas empregados no atendimento;

IV- implementar medidas de prevenção de contágio por

COVID-19, com a oferta de material de higiene e instrumentos adequados à execução

do serviço, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) orientando seus

empregados sobre a necessidade de manutenção da limpeza dos instrumentos de

trabalho, distanciamento mínimo de pessoas e cumprimento das recomendações dos

órgão de saúde;

Art. 4o As indústrias e empresas, inclusive prestadoras de

serviços, que possuam mais de 20 (vinte) empregados, deverão apresentar plano de

contingenciamento para suas operações e atividades e informar ao Núcleo de

Vigilância Epidemiológica do município as ações adotadas para mitigar a

disseminação do coronavirus e para proteção de seus empregados e colaboradores,

inclusive comunicando eventual paralisação de suas atividades como meio para

garantia do isolamento social.

Art. 5o As autoridades locais e estaduais poderão interromper

qualquer tipo de aglomeração de pessoas que possa comprometer a recomendação

de isolamento social expedida pelo Ministério da Saúde.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições

GAL DE OUVIDOR, aos

vinte e três dias do mês d


