
Goiâtüua Gabinete do Preleito

DECRETO N914.824, DE 02 DE MARçO DE2O2L

"Enquodra o município em situoçõo de calomidade em reloçõo a
Pondemio COVID-19 e dó outras providencíos."

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 reiterou a situação de emergência por meio do
Decreto ns 14.805, de 11 de fevereiro de 2027;

Considerando o último boletim publicado pelo Município de Goiatuba onde há

confirmados 2.496 (dois mil quatrocentos e noventa e seis) casos de contaminação
por COVID-19, sendo 123 (cento e vinte e três) ativos;

Considerando o mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde enquadrando a

Regional Sul em situação de Calamidade;

Considerando decisão em conjunto ocorrida no dia 0L/O3/2021 em reunião com 10
(dez) Prefeitos de Municípios localizados na Regional Sul.

Considerando a necessidade de prezar pela vida acima de qualquer outro bem ou
direito tutelado;
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Considerando que o Município decretou situação de emergência por meio do
Decreto ng 1,4.374, de 16 de março de 2020;

Considerando o Decreto Estadual 9.653, de 19 de abril de 2020;

Considerando o Decreto Estadual 9.778 de 07 de janeiro de 2O2t:

Considerando o início do protocolo de vacinação contra o COVID-19;

Considerando a Nota Técnica ns:01,12021, - GAB- 03076 da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado de Goiás;
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Art. le -és atividades empresariais em geral, no âmbito do Município de Goiatuba,
poderão funcionar de segunda a sábado das 06h às 18h, exceto:

l- Supermercados, que poderão funcionar de segunda a sábado, das 06h às

20h, e aos domingos, das 06h às 14h.
ll- Farmácias, hospitais e postos de atendimento médicos, que poderão

funcionar 24h todos os dias.
lll- Distribuidoras de bebidas e similares, que poderão funcionar de segunda

a sábado, das 06h até às 20h.

lV- Feiras livres, que poderão funcionar aos domingos, das 05h às L4h, e as

quartas até às 20h, estando proibido o consumo de alimentos e venda de

bebidas alcóolicas nas mesmas.

V- Bares, restaurantes e lanchonetes, que poderão funcionar de segunda a

sábado, das 06h até às 20h, com lotação máxima de 30% (trinta por

cento) de sua capacidade.
Paragrafo único. Atendimento via Delivery será permitido para o ramo de

alimentação, todos os dias até as 23h, sendo vedado a entrega de

bebidas alcóolicas após às 20h de segunda a sábado e durante todo o
domingo.

Art. 3e - Fica expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em

ambiente público de segunda a sexta, das 20h às 06h, e durante todo o domingo.

Art. 5e - lnfringir qualquer das disposições contidas neste decreto constitui
infração sanitária punível com multa de R$1,258,04 (um mil duzentos e cinquenta
e oito reais e quatro centavos), sem prejuízo das demais sanções criminais
cabíveis.
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DECRETA:

Art,2e - As atividades religiosas em geral, no âmbito do Município de Goiatuba,
poderão ser exercidas todos os dias, das 06h às 20h, com lotação máxima de 30%

(trinta por cento) da sua capacidade e adotando todas as medidas de prevenção já

descritas nos decretos municipais anteriores.

Art, 49 - Fica expressamente proibida a circulação de pessoas em ambientes
públicos todos os dias, das 21h às 05h.

Paragrafo único. Poderão infringir tal restrição pessoas que estiverem
desenvolvendo atividade laboral que esteja autorizada para tais horários, buscando

atendimento médico, farmacêutico ou em outras situações de emergência
devidamente justificada.
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Art. 7e - Este Decreto entra em vigor na data de sua publícação, com efeitos a

partir do dia 03 de março de 202L até o dia 10 de março de 2021, podendo ser

alterado para decretação de "LOCKDOWN" TOTAL por até 14 (quatorze) dias caso

as medidas deste não resultem na melhora do cenário epidemiológico na Regional

Su l.
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Art.6e - Ficam mantidas todas as determinações do Decreto Municipal 14.805 de
lL de fevereiro de 202L que não contrariem o disposto neste.

Art,8s - Revogam-se as disposições em contrário.


