
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO nº 14.414, de 21 de abril de 2020. 
 
 

“ Altera o Decreto nº 14.374, de 16 de março de 2020” 
 
 

O PREFEITO DE GOIATUBA, no uso de suas atribuições legais 
asseguradas pela Constituição da República e do Estado de Goiás, bem como na Lei 
Orgânica do Município, no exercício da direção superior da Administração Municipal,  

 
Considerando que o Município de Goiatuba decretou situação de 

emergência em saúde pública por meio do Decreto 14.374, de 16 de março de 2020; 
 
Considerando o Decreto 9.653, de 19 de abril de 2020, do Governador 

do Estado de Goiás, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na 
saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus 
COVID-19; 

 
Considerando a confirmação de SOMENTE um caso de COVID-19 no 

Município de Goiatuba até a presente data; 
 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 
de evitar a disseminação da doença; 
 

Considerando que, em decorrência das ações emergenciais necessárias 
para conter a COVID-19, há um comprometimento financeiro na economia municipal; 

 
Considerando a necessidade de adoção imediata de medidas 

administrativas e financeiras objetivando preservar a regularidade das atividades de 
prestação de serviços e do comércio local; 

 
Considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que 

assegurou aos Governos Estaduais, Distrital e Municipal, no exercício de suas 
atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou 
manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da COVID-19; 

 
Considerando o Art. 4º do Decreto Estadual nº 9.653, de 19 de abril de 

2020; 
 

DECRETA: 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 - O Artigo 11 do Decreto nº 14.374, de 16 de março de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art.11 - Fica vedada a realização de quaisquer eventos em que ocorra a 

aglomeração de pessoas, conforme orientação do Ministério da Saúde, sendo 
imediatamente suspensos por tempo indeterminado no âmbito do Município de 
Goiatuba:  
I - todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, inclusive reuniões em 
áreas comuns de condomínios, utilização de churrasqueiras, quadras poliesportivas e 
piscinas; 
II - visitação a pacientes internados com diagnóstico de coronavírus, ressalvados os 
casos de necessidade de acompanhamento a crianças; 
III - Todas as atividades em feiras, inclusive feiras livres, excetuando-se as de 
hortifrutigranjeiros, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas 
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo vedado o 
funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no 
local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores; 
IV - atividades de clubes recreativos e parques aquáticos; 
V - Atividades físicas em grupo, mesmo que ao ar livre; 
VI - aglomeração de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques e 
praças. 
 
§1. Fica autorizada a retomada de todas as atividades empresariais de microempresas, 
empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e prestadores de 
serviços no âmbito do município de Goiatuba, que não provoquem aglomeração de 
pessoas, desde que adotem as seguintes medidas de prevenção, sem prejuízo das 
demais impostas pelo Estado de Goiás e Ministério da Saúde: 
I - trabalho remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de 
jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações dos trabalhadores; 
II - implementem medidas de prevenção de contágio por COVID-19, com a oferta 
obrigatória e gratuita de material de higiene para clientes e funcionários além de 
instrumentos adequados à execução do serviço, orientando seus empregados sobre a 
necessidade de manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, conforme 
recomendações do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado e Municipais da 
Saúde;  
III - Uso obrigatório de máscaras para todos os funcionários e clientes que adentrem ao 
ambiente comercial, sem prejuízo dos demais EPI’s adequados a função; 
IV - Manter o ambiente limpo e arejado, sendo procedida a desinfecção de todo o 
estabelecimento com álcool 70% ou água sanitária (conforme orientação da 
autoridade sanitária) na maior frequência possível; 
V - Controlar o acesso ao estabelecimento comercial de forma a respeitar a distância 
mínima de 02 (dois) metros entre as pessoas e somente após a devida assepsia das 
mãos; 



 
 
 
 
 
 
 

VI - Afastar os trabalhadores que se enquadram no grupo de risco determinado pela 
autoridade sanitária bem como todos que apresentem sintomas de gripe (tosse, coriza, 
febre, falta de ar); 
VII - realizar o recebimento de valores preferencialmente por meio de cartões, sendo 
obrigatório a higienização da máquina antes de todos os procedimentos e o 
fornecimento de álcool 70% para higienização das mãos após a utilização; 
  
§2. Excetuam-se do disposto no paragrafo anterior os bares e estabelecimento do 
ramo alimentício, estando proibido o consumo de alimentos e similares no interior dos 
mesmos, os quais poderão funcionar por meio de drive-thru ou delivery. 
 
§3. Excetua-se ainda a retomada de atividades de academias esportivas e afins, as 
quais deverão permanecer inativas até posterior determinação. 
 
§4. As empresas de grande fluxo de pessoas situadas no Município de Goiatuba 
deverão se adequar para permitir entrar em seu recinto no máximo entre 10 (dez) e 20 
(vinte) pessoas simultaneamente, dependendo da capacidade física do 
estabelecimento, com o impedimento de ingresso de pessoas com sintomas que 
possam indicar infecção com o COVID-19. 
 
§5. As casas de velório deverão limitar o acesso ao seu interior a, no máximo, 10 (dez) 
pessoas simultaneamente, com o impedimento de ingresso de pessoas com sintomas 
que possam indicar infecção com o COVID-19. 
 
§6. Os prestadores de serviços de transporte, seja público ou privado, coletivo ou 
individual, deverão higienizar constantemente os seus veículos e disponibilizar aos 
passageiros meios de higienização pessoal com álcool em gel 70%. 
 
§7. As atividades de organizações religiosas, sem prejuízo da observância, no que couber, das 
normas gerais de prevenção determinadas pelo Ministério da Saúde e Estado de Goiás, 
especialmente o uso obrigatório de máscaras, deverão, preferencialmente, ser realizadas por 
meio de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a adoção 
de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas, e também observar o seguinte: 
I - disponibilizar local e produtos para higienização de mãos e calçados;  
II - respeitar o afastamento mínimo de 2 (dois) metros entre os membros;  
III - vedar o acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive pessoas com 
idade superior a 60 (sessenta) anos;  
IV- impedir contato físico entre as pessoas;  
V - suspender a entrada de fieis sem máscara de proteção facial;  
VI - suspender a entrada de fiéis quando ultrapassar de 30% (trinta por cento) da capacidade 
máxima do estabelecimento religioso; 
VII - realizar a medição da temperatura, mediante termômetro infravermelho sem contato, 
dos fiéis na entrada do estabelecimento religioso, ficando vedado o acesso daqueles que 
apresentarem quadro febril; e  



 
 
 
 
 
 
 
VIII - realizar celebrações religiosas em, no máximo 2 (dois) dias por semana, sendo 1 (um) 
obrigatoriamente aos domingos, observando horários alternados e intervalos entre eles de, no 
mínimo duas horas, de modo que não haja aglomerações interna e nas proximidades dos 
estabelecimentos religiosos.” 

 
Art. 2 - O Artigo 13 do Decreto nº 14.374, de 16 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 13 - Fica antecipada as férias escolares nas escolas públicas do 
Município de Goiatuba de modo a interromper as atividades até o dia 03/05/2020, 
podendo tal paralisação ser prorrogada a depender de avaliação da autoridade 
sanitária competente. 
 
§1. A rede de ensino privada deverá interromper suas atividades nos termos da Nota 
Técnica nº: 1/2020 - GAB- 03076, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde em 15 de 
março de 2020. 
 
§2. As atividades administrativas das instituições de ensino públicas e privadas 
poderão funcionar com as mesmas condições impostas no §1, do artigo 11 deste 
decreto.” 
 
 

Art. 3 - O Artigo 15 do Decreto nº 14.374, de 16 de março de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 15 - Fica restrito, o acesso às dependências dos órgãos da 

administração direta e indireta do município, aos servidores da administração e 
usuários que se submeterem a higienização de mãos e uso de máscara de proteção. 
 
§1º. O atendimento ao público externo será realizado preferencialmente por meios 
eletrônicos institucionais e/ou telefônicos, os quais serão divulgados amplamente por 
cada secretaria. 
 
§2º. Os Secretários Municipais deverão instituir regime de revezamento entre seus 
subordinados, com a finalidade de restringir a aglomeração de pessoas. 
 
§3º. Prezando pela continuidade do serviço público, as licitações municipais e prazos 
ligados as mesmas não serão suspensos, devendo as sessões ocorrerem em ambiente 
amplo, arejado e com uso de todas as medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19 .  
 
§4º. Qualquer servidor que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor 
de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das 



 
 
 
 
 
 
 

asas nasais) deverá comunicar imediatamente ao superior hierárquico para tomada de 
medidas cabíveis.” 
 
 

Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo 
sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 
 

 GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, aos vinte e um dias do mês de 
abril do ano de dois mil e vinte (21/04/2020). 
 

 

 

JOSÉ ALVES VIEIRA 

Prefeito 

 

 

ALBERTO LOPES RIBEIRO 

Secretário Mun. Administração e Planejamento 
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Certifico que o         Decreto nº 14.414/20                 foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia 21/04/2020 

            _____________________________________________________ 

           Servidor matrícula  nº 2.664 


