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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, em atendimento a deliberação do

Comitê de Contingenciamento do coronavirus no município de Ouvidor em reunião

extraordinária realizada no dia 04/03/2021,

CONSIDERANDO os esforços conjuntos para prevenção da

disseminação e contingenciamento do CORONAVlRUS em todo o país, pelos

diferentes entes da Federação e seus respectivos órgãos de saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Nota Técnica 01/2021 da
Secretaria de Estado de Saúde e a constatação da situação de calamidade em todos

os municípios da Regional de Saúde da Estrada de Ferro, conforme mapa de calor

divulgado pela SES e demais dados do Boletim Epidemiológico Coronavírus n 48 de

05/03/2021;

CONSIDERANDO o aumento do número de casos de

contaminação e agravos da doença, inclusive com drástica redução da oferta de

serviços de saúde, com risco de morte aos pacientes acometidos pela doença;

CONSIDERANDO o constante na Recomendação Ministerial

expedida pela 2a Promotoría de Justiça de Catalão, Estado de Goiás:

"Dispõe sobre as novas medidas a serem adotadas em
situação de emergência na saúde pública no município de
Ouvidor, em razão da disseminação do novo coronavírus no
período que especifica (2019-nCoV) e da Recomendação
expedida pelo Ministério Público do Estado de Goiás."

DECRETO n 088, de 05 de março de 2021.
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DECRETA:

Art. 1 Fica reiterada a situação de emergência na saúde

pública do município de Ouvidor por mais 90 (noventa) dias, contados da publicação

deste Decreto, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus

(2019-nCoV), nos termos da Portaria n 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de

Estado da Saúde e do Decreto 9.653/2020 do Governo do Estado de Goiás.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo

poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade, com adoção de medidas

de maior flexibilização ou restrição, conforme avaliação de risco baseadas nas

ameaças (fatores externos) e vulnerabilidade (fatores internos), até que a Emergência

de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada.

Art. 2 Fica suspensa, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a

realização de eventos presenciais de qualquer natureza, Inclusive reuniões,

apresentações artísticas, shows, festas, eventos realizados em espaços comuns de

condomínios verticais e horizontais destinados exclusivamente ao lazer, tais como:

churrasqueiras, piscinas, salões de jogos e festas, espaços de uso infantil e/ou demais

equipamentos sociais que ensejem aglomerações e que sejam propícios à

disseminação da Covid-19.

Art. 3o Para o contingenciamento do coronavírus e

considerando o contido nas Notas Técnicas n 01/2021 e 03/2021 da SES/GO, bem

ainda o contido na Recomendação Ministerial expedida pela 2" Promotoria de Justiça

da Comarca de Catalão, fica proibido, no período de 06 a 19 de março de 2021, o

funcionamento de todas as atividades não essenciais no município de Ouvidor,

permitindo-se o funcionamento exclusivo dos seguintes estabelecimentos:

I- Supermercados, mercearias, açougues, frutarías, padarias e

congêneres;

II- Farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas;

III- Distribuidores de gás e postos de combustíveis;

IV- Serviços de Saúde e clínicas veterinárias;

V- Cemitério e serviços funerários;

VI- Estabelecimentos Industriais;

VII- Estabelecimentos de produtos agropecuários;
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VIII -Agências Bancárias, Loterias e Correios.

Parágrafo único. O simples registro de atividades enquadradas

neste Decreto como essenciais no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas -

CNAE do estabelecimento e respectivo CNPJ, não lhe permite o funcionamento

durante o período de restrição caso a atividade preponderante do negócio não seja a

comercialização de alimentos, medicamentos, produtos agropecuários e combustíveis.

Art. 4 O funcionamento dos serviços essenciais e comércio

local, no período de 06 a 19 de março de 2021 se dará entre as 6h e 20h, podendo os

postos de combustíveis e farmácias funcionar até as 22h.

I- Nos supermercados, açougues,  padarias,  frutarías,

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

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

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

destinados ao assento de pessoas nos estabelecimentos essenciais e o consumo de

bebidas e alimentos nos locais com autorização para funcionamento;

IV- está proibido o acesso de mais de uma pessoa da mesma

família nos locais indicados no caput, salvo necessidade de acompanhamento

especial;

V- Nos comércios de produtos agropecuários deverá ser

mantido o acesso de um cliente por vez ou adotadas medidas para que o atendimento

do consumidor  seja realizado por  caixa especial mantido na entrada do

estabelecimento, mantendo-se adequado sistema para higienização das mãos e

distanciamento entre os clientes.

Parágrafo único: Os comércios indicados neste artigo deverão

adotar as seguintes medidas em seus estabelecimentos durante todo o período de

pandemia:

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
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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 - cumprir integralmente os protocolos de funcionamento

estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e disponibilizados no sítio

https://www.saude.go.qov.br/files//banner coronavirus/Protocolos/Protocolos%20para

%20Funcionamento%20de%20Atividades%20durante%20a%20Pandemia%20de%20

Covid-19%20em%20Goi%C3%A1 s.pdf.

Art. 5 Os restaurantes e estabelecimentos de fornecimento de

refeições e alimentos preparados em geral só poderão funcionar pelo sistema de

entrega mediante delivery.

Art. 6 As borracharias e oficinas mecânicas poderão funcionar

exclusivamente para atendimento de situações emergenciais e apoio de condutores de

veículo em trânsito, mantendo funcionamento de plantão.

Art. 7 Estão suspensas as aulas presenciais, com qualquer

número de alunos, no período indicado no art. 3 deste Decreto.

Art. 8 Estão suspensos os procedimentos eletivos de saúde

em todas as unidades de saúde do município, salvo em relação ao atendimento de

saúde básica, cumprimento do calendário de vacinação e urgências e emergências no

serviço odontológico.

Art. 9 Fica proibida a comercialização de bebidas alcóolicas e

o seu consumo em locais públicos, de uso comum e de freqüência coletiva durante

todo o período estabelecido neste Decreto.

Parágrafo único. O estabelecimento que comercializar bebidas

alcóolicas no período previsto neste Decreto ficará sujeito à interdição e multa de um

salário mínimo por ocorrência.

Art. 10 Independentemente do local a ser freqüentado, é

obrigatória a utilização de máscara de proteção respiratória de forma adequada

(cobrindo boca e nariz), mantendo todos os cuidados no ato da manipulação das

mesmas, com trocas periódicas, bem ainda higienização das mãos com soluções

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



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

CEBIO MACHADO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

alcóolicas a 70% e respeito ao distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas a

fim de evitar a disseminação do SARS-CoV-2 no município.

Art 11 Não haverá atendimento nos órgãos públicos

municipais no período de vigência deste Decreto, salvo para atendimento de situações

emergenciais e realização de trabalhos internos, garantindo-se rodízio entre servidores

e realização de trabalho remoto a ser organizado pelas chefias imediatas de cada

setor e serviço.

Art. 12 Em casos suspeitos e confirmados da COVID-19 é

proibida a realização de velórios, ficando igualmente vedada a aglomeração de

pessoas no sepultamento, que obrigatoriamente deve ser realizado no período das 6h

às 20h. Os velórios de pessoas que falecerem por causa mortis diversa da COVID

terão duração máxima de 2h, com limite máximo de 10 (dez) pessoas revezando-se

durante tal período no ambiente em que for realizado o ato fúnebre.

Art. 13 As autoridades locais e estaduais poderão interromper

qualquer tipo de aglomeração de pessoas que possa comprometer a recomendação

de distanciamento social recomendada pelos órgãos de saúde.

Art. 14 O prazo estabelecido neste Decreto poderá ser

prorrogado ou reduzido conforme classificação da aceleração de contágio e

sobrecarga do sistema de saúde, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de

Goiás.

Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, aos

cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um.


