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Declara SIT

Responsável peiaV^licação

UAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
Saúde Pública no Município de Córrego do
Ouro e dispõe, retifica e amplia as medidas
de enfrentamento da pandemia provocada
pelo Coronavírus (COViD-19), no âmbito do
Poder Executivo e do Municipio e da outras
providencias.

O Prefeito Municipal de Córrego do Ouro, Estado de Goiá«! Rn nn

igy ' rrencia da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-

n„« ^ Portaria n.° 188/GM/MS. de 4 de fevereiro de 2020
pelo Min^rio^^de^^T-H Importância Nacional (ESpÍn)
CoronS ' da Infecção Humana pelo novo

cohro Considerando a Portaria n.° 356. de 11 de março de 2020 que disoõe
13 979/202^ ® operacionalização do disposto na Lei Federal n."

Considerando os Decretos Estaduais n° 9 633/2n?n q (^'^A/onon

Estado de%\Ts°de cSviD-','f„°o
fa« d:s1,et'drri:crde"sl1e%t,^^^^ disseminação da doença em

Considerando ainda as recomendações dos órgãos Federai«5

Públfco^ioEstdodeG^^^^^ recomendações emitidas pelo Ministério
Considerando o Memorando Circular n° 75/2020 - GESG - 05716 omp

02/2020®H= na rede estadual de ensino e a Resolução n°02/2020 da Secretana-Geral da Governadoria que Dispõe sobre o reaime
especial de aulas não presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás
como medida preventiva à disseminação do COVID-ig rTaiferacões
orde"oTd®e a\''riMe°202re?^^''^'' ®
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do coronavírus e a"medid°aridota"drS altia^l

e,..™ eZ'X«. •SSZZXStZ «..'"fiZi""

<íFQ/<^n\ Nota Técnica n°; 1/2021 - GAB- 0307fi t- ■S/GO) e as considerações ali contidas" (Nota Técnica -

hierarquia^e orinoíogif em raz?o dafoo "1 ^ase natodos os níveis da federação orovenipntp^n f "T^odificações de decretos em
como a necessidade de manter a comunidarip" COVID-19, bem
quanto as normas vigentes; munidade corregorina atualizada e alerta

DECRETA:

CAPITULO I
DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Pública no M^unloipio de CóTregolo Ou™ ° EMERGÊNCIA em Saúde
infecciosa, viral respiratório (COVID 191 Pandemia de doençaw cíiono (ouviu-19). causada pelo agente novo Coronavíruí

CAPITULO II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2®. Para os fins deste Decreto considera-se;

de bagagens meios de"r^^ans^oTr^e^S^-r^n'^^^^'^^^ doentes ou contaminadas, oude oubol -■-nela"arrat=Srora-rp:ga%~^^^^
suspeitas de co'nta^rn?naçSo dar'^Dessna«^*'^"^^'^-^ separação de pessoas
bagagens, contêineres amLt mafns Ha r"""® "í° úede contaminação, de maneira a evitar a mercadorias suspeitos
do coronavírus; ssivel contaminação ou a propagação
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III - Recolhimento; Permanência em domicilio de pessoa que, por
qualquer motivo, não tenha sido possível constatar através de exames sua
contaminação ou que comprove não estar contaminada mas que tenha vindo de
outro país. Estado ou Município e de pessoas que tiveram contato com pessoas
infectadas.

IV - contaminação: significa a presença de uma substância ou
agente tóxico ou infeccioso na superfície corporal de um ser humano ou de um
animal, no interior ou na superfície de um produto preparado para consumo, ou
na superfície de outro objeto inanimado, incluindo meios de transporte, que
possa constituir risco para a saúde pública;

V - doença: significa uma doença ou agravo, independentemente de
origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para
seres humanos;

VI - Suspeita de contaminação: significa pessoa que possui um ou
mais sintomas do Covid-19, pessoas que não apresentam sintomas e que
estiveram em outro município, que tiveram contato com pessoas ou mercadorias
contaminadas ou suspeitas de contaminação;

Art. 3®. A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas
sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica, epidemiológica e
laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.

§ 1° A medida de isolamento somente poderá ser determinada por
prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância
sanitária/epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo
se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove
o risco de transmissão.

§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser
efetuada, preferencialmente, em domicílio, podendo ser feito em hospitais
públicos ou privados, conforme recomendação médica, a depender do estado
clínico do paciente.

§ 3® Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico
laboratorial for negativo para o Covid-19.

§ 4° A medida de isolamento por recomendação do agente de
vigilância sanitária/epidemiológica ocorrerá no curso da investigação
epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes próximos a
pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em
domicilio.
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de notíficaçâl txp^^ressIfpetsia^lfonradanT^^ SmenTe^° ndamenlL^a"'

manu.ançâo''dosst°rviçosTltúdt^o'Zlc?pL%':L '
(vinte) diasf podendo^se estender"tfJln adotada pelo prazo de até 20
transmissão comunitária e aarantir « ma necessário para reduzir a
território. ® f^anutençao dos serviços de saúde no

dependerá de prévia a^vaHacão^ dn'^r^°t da quarentena de que trata o § 1°Saúde Pública (COE-nCoV, previsto na Pitaria n-Ta^Ml, de^rãefeverro

ocasião em que^nã^deverTSü^^ loca^rDúhr^^ notificada por escrito,pubi,co pelo prazo de 10 (dez) dias, podendo ser Prorrogado «aTpeKoda

de circúiarel,\o;a;®pú~o°u1le'S^ ^«>90.
deste Decreto, Requerimento a autorS competerte:

grupo de riscTcom oTnTut^dfrestrrrar s^rsaúd^e"'"' ^

Sanitária Muntópar Recoltiimento será feita peia Vigiiância

recoihimento previstas1iVst™DecTeto aMrw^^ isoiamento^ quarentena e
previstos em lei. ^ responsabilização, nos termos

sanitária/epidem'iol*ógica informar à autotidJrt^^'^?- ■ cl© vigilânciao descumpLentrdfqué tr^ o capuT ®

deverão ser observados^os prot^Sjlos^clfnirn^ isolamento e quarentena
dirptri7P<í pcfohcsi^ w os protocolos clínicos do coronavirus (COVID-19^ e a<i

municipal de córrego do ouro rTSiÁQ
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í  * condições para a realização das medidas decia emergência de saúde pública estão previstas no Boletim
Epidemiologico e Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19). nuiridrid peio

CAPITULO III
DAS MEDIDAS COERCITIVAS

1-^ Q7Ü H tt : . ■ ® do ortigo 3° da Lei Federal
Kr ' f fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúdepublica, decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas

de realizaçao compulsória;

' ~ determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

o) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas;

e) tratamentos médicos específicos;

II - estudo ou investigação epidemiológica;

~ requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicashipóteses em que sera garantido o pagamento posterior de indenização justa;

IV - cumprimento de quarentena;

V - cumprimento de isolamento;

VI - cumprimento de recolhimento na forma deste decreto;

VII - proibição de aglomeração de mais de 10 (dez) pessoas em
locais públicos e/ou de acesso ao público.

§1® - com exceção do disposto nos incisos IV e VII, as medidas de
que trata este artigo serão indicadas mediante ato médico, da vigilância sanitácií
ou por profissional de saúde.
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§2° - a partir da publicação deste decreto, a quarentena, restrição
das atividades dos decretos estaduais e a proibição de aglomeração de mais de
10 pessoas será imediatamente aplicável.

CAPITULO IV

DAS PROIBIÇÕES

Art.10®. Durante a Situação de Emergência causada pelo
Coronavírus, ficam proibidos no âmbito do município, além das disposições
contidas em normas estaduais e federais e das demais proibições constantes
neste decreto, as práticas constantes deste capítulo.

Art.11. Fica proibido na forma deste Decreto:

I - O funcionamento de qualquer atividade que tenha sido restrita por
Decreto Estadual;

II - O descumprimento das determinações compulsórias impostas por
médico, vigilância sanitária ou por qualquer profissional da saúde ou subordinado
à Secretaria de Saúde;

III - O descumprimento de isolamento, quarentena ou recolhimento
determinado;

IV - Aglomeração de 10 (dez) ou mais pessoas em local público ou
de acesso ao público, aberto ou fechado;

V - O descumprimento das restrições de circulação nos termos deste
Decreto;

VI - O acesso a locais restritos ou interditados em decorrência do

Coronavírus;

VII - Realize eventos ou reuniões de cunho religioso, filosóficos,
políticos, particulares, familiares, sociais e/ou associativos ou qualquer outro.

Art.12. O descumprimento do disposto neste capitulo acarretarão
medidas administrativas, cíveis e criminais, podendo o infrator responder pelos
crimes previstos nos artigos 132, 268 e 330 do Código penal.

CAPITULO V

DAS AÇÕES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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todos os comícios do MuSo fpm f'" fiscaiisaçâo em

medidas a fim de relatar^desciírrmrfmp^^^ autorizada adotar quaisquer
e dos Decretos 016/2020 e 017/202^ nrp!-"" constantes deste Decreto
Policia Militar a condução ^
Circunstanciado drocoírênda òlTrnL^ ̂̂^?'^ d® Termo330 do Código penal e no inciso VI?do ®
conduta não^sultar crime ^-437/77. se da

qualquer medfc^aSada"!:!^!^ admiTi^^tr^o o descumprimento de
contenção da disseminação do CoronLírus^ n?fdfrá^ i ̂

necessárias par^qu^a pol?da o íaca "^^didas
resistência injustificada ao cumprimento dest^decrel?'®®

CAPITULO VI
DAS DIVERSAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MUNICÍPIO

sssrb7£"or""

e/ou pacientes^!fo'®íu°DO^ d^dsof '"'®™dos com diagnóstico de coronavirus
acompanhamentra cTanças ' necessidade de

familiares, sociaíe/ou'associaTvos'; Particulares,

forma amadía; esportivas intermunicipais, ainda que realizadas de
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VI — o dcesso ao Balneário da Cidade de modo a desrespeitar a
proibição constante do Inciso I deste artigo;

§ 1°. As atividades de que forem suspensas por ato do governo
Federal ou Estadual serão consideradas suspensas para todos os efeitos no
âmbito municipal.

.  § 2 . Na mesma forma do parágrafo anterior, sendo autorizado o
funcionamento de qualquer atividade, pela esfera que a tiver suspendido esta
também sera considerada autorizada no âmbito municipal, a partir da publicação
do ato que a liberou.

.  , . §3°- Poderão ser realizadas práticas esportivas no âmbito do
Município, desde que não haja a participação de pessoas de outras localidades.

Art. 16. Nos termos da Nota Técnica n°: 1/2021 - GAB- 03076, fica
também estabelecido no âmbito do Município de Córrego do Ouro - GO, que os
Supermercados e Congêneres deverão seguir criteriosamente as normas
contidas no Protocolo Geral no que couber, observados ainda os sequintes
critérios; ^

' ~ Estabelecer fluxos de atendimento ao público, permitindo apenas
um cliente por carrinho, e a quantidade máxima de clientes permitida é de 1
cliente por 12 metros quadrados de área, garantindo que não haja aglomerações,
vedado o fornecimento de produto para degustação;

II - Fica expressamente vedado o acesso simultâneo de mais de uma
pessoa da mesma família, exceto nos casos em que seja necessário
acompanhamento especial;

III - Ofertar os produtos previamente embalados em embalagens
plásticas, sempre que possível, com a finalidade de proteger os produtos do
contato direto com as pessoas; f uu

IV - Disponibilizar carrinhos ou cestos limpos e higienizados nas
barras e alças com álcool 70% deixando espaços visíveis e separados, para
carrinhos e cestos higienizados e não higienizados;

V - Os produtos não devem ser apoiados em pisos ou locais não
higienizados;

VI - Priorizar o recebimento/pagamento por métodos eletrônicos
(cartão), permitindo distância entre feirante/cliente, a fim de evitar contato direto.
Quando o recebimento for em dinheiro, realizar a higiene das mãos após
recebimento;
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700/ flnnc "^^quioas de cartão devem ser higienizadas com álcool a70/o apos cada uso. Recomenda-se envolver as máquinas com plástico oara
facilitar a higienizaçao; disponibilizar álcool a 70% nos caixas, para possibilitar a
higienizaçao das mãos dos clientes após manipulação das máquinas de cartão.

Nos termos da Nota Técnica n°: 1/2021 - GAB- 03076 fica
âmbito do Município de Córrego do Ouro - GO que os

Protócoro Gerafno^mfp criteriosamente as normas contidas noProtocolo Geral no que couber, observados ainda os seguintes critérios;

I - A ocupação máxima é de 65% do número total de hóspedes;

mpHíHac rio colaboradores e clientes deverão cumprir integralmente asmedidas de precauções e proteção recomendadas;

monfor HiotJÓ' " ag'omerações, principalmente, nos ambientes fechados,manter distancia mínima de 2 metros entre funcionários e entre clientes;

pvpntnc r^oiJX ' hóspedes sobre a não realização de reuniões eeventos coletivos em suas dependências, evitando aglomerações;

y " Disponibilizar cartazes informativos sobre as medidas preventivasde contagio da covid-19 em áreas comuns do estabelecimento;

imediatamente:" ''«"Pa suja, iavar

*  u' termos da Nota Técnica n°: 1/2021 - GAB- 03076 ficatambém estabelecido no âmbito do Município de Córrego do Ouro - GO que os
P''"'^°9® ® Congêneres deverão seguir criteriosarriente as

seguintes critérios:™ 9"® P°"9er, observados ainda os

ê  u.' termos da Nota Técnica n°: 1/2021 - GAB- 03076 fica^mbem e^abelecido no âmbito do Município de Córrego do Ouro - GO que os
D^If® ? deverão seguir criteriosamente as normas contidas noProtocolo Geral no que couber;

ê  • j " "r restaurantes e congêneres, no período em que estiveremautorizados a funcionar, deverão observar a lotação máxima de 50% de sua
capacidade de acomodação;

Antes da abertura do estabelecimento, deverá ser realizada a
limpeza do sistema de exaustão e de todos os equipamentos, utensílios
superfícies e instalações. Os trabalhadores devem ser orientados quantç
medidas de precauções e controle que serão adotadas;
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atendimento do seu pübtíco ̂ dí^maníra a oma ® Programar/agendar oexemplo, em reservas de assentos, para ev^ra^o" e°raTes

podem ser removtóaí a^cru'mas clientes no saião,
mantendo a distância de no mínimo 2 metrna'"*'?"'® algumas de suas cadeiras,
de inutiiização de mesas e cadeiras nní<f mesas. Na impossibilidade
informando para nâo usar a mesf ^'^'■'a ao cliente
máximo, grupos de 10 pessoas oor mesa e sa sendo permitido noP  P^esa e proibido o atendimento de clientes em

aviso aos usuá7ios®'oíLntandfouanto «i®
sabão ou preparação alcoólica a 70»/ o t '®'®P'^®P®° ''as mãos com água e
conversarem enquanto são servidos; ° quanto à importância de não

abastecidos^com prepar"içâfaic1!óíicffvnT ""p®® P" ®™"®™®dos Clientes duranLTermfn^n^cfat^eVabl^r^^mTnto""^
autosserviço, (atendimem?'^«oo ^selfTem^"'!'®!? ^ '® P®"®' p'®®' ®® otUizar oespecíficos parserviros cTentes mTnfi' a"®'®"®®- ®®'®'>®'®P®^ funcionários
possível, para evdar o comoanlL^f , a® ° P'® "i®'®nciamento
pegadores entre os clientes. " utensílios como colheres e

táiheres descarTávS,°"'^""'' ®''®"'®® '®"'®^®® P®-idamente embrulhados ou
porções mdividuálizadas°"dtet'a'LntrdaTozrnh^ ®®®''®® ®"^
manuseio oí'cârd^tos posLm °sef P®® n®®®®sitem de
digital com QR code cardáoio Dlá«;tirn rio ® (menu board, cardápio

■ • »«.«»• i": .Tr,\Tsí líie?

í.rrr"'—
I^UNICIPAL de CÓRREGOIdO ouro - rniÁcT
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~ ̂  Obrigatório que todos os trabalhadores e clientes façam uso
nn OS trabalhadores. Na manipulação dos alimentos eno contato com clientes ou prestadores de serviço, a máscara deverá ser usada
durante todo tempo de trabalho. Poderá ser utilizada proteção facial adicional

laHvaí^na m«nfn ° trabalhador e funcionando como protetorsalivar na manipulaçao dos alimentos;

seus colaboradoTe° disponibilizar a proteção facial para

formPiHflc fiiíi^'rr '^®cof^®ncla-se realizar marcações no piso nos locais onde são
rnm H f balcoes de atendimento e nos caixas de pagamento
cM^ntef ?ndnTdr ^ ° posicionamento dosclientes. Todos deverão utilizar mascara neste momento;

Hnc or.ioh ~ 3 freqüência da higienização dos sanitários de uso
tnrLPraL ® ! c''®ntes (pias, peças sanitárias, válvula de descargatorneiras, suporte de papel higiênico/papel toalha e secador de mãos)
rnmTfTí zf' superfícies em que há maior freqüência de contato,',. ^buras maçanetas das portas, interruptores, corrimãos, carrinhosixeiras, dispensadores de sabonete líquido e preparação alcoólica a 70% piso
paredes e portas, dentre outros; « « íu/o, piso,

.  - Disponibilizar dispositivos de descarte adequado
(preferencialmente, lixeira com tampa e acionamento a pedal);

~ Quando realizar serviço de entrega, o produto deve ser
emrPo«'°n"rf«° embalagens duplas, para que o cliente, no momento datrega, possa fazer a retirada do produto de dentro da primeira embalagem;

■<-! Z embalagens de transporte (térmicas popularmenteconhecidas como bags) nunca devem ser colocadas diretamente no chão em
nenhum momento, devido aos riscos de contaminação.

~ Os serviços de alimentação com entregas por sistema deDehvery deverão cumprir todos os requisitos de Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos, conforme Resolução RDC n°. 2016/2004,

Art. 19. Nos termos da Nota Técnica n°: 1/2021 - GAB- 03076 fica
também estabelecido no âmbito do Município de Córrego do Ouro - GO que as

arbearias, salões de belezas e Congêneres deverão seguir criteriosamente as
normas contidas no Protocolo Geral no que couber, observados ainda os
seguintes critérios:
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próximo com õs^lfentes^ bem P®'" «^^balhador, devido ao contatoCliente. Se o jafeco nirtor descartávirefe ̂  ^ "da
com água e sabão e depois solurãn h '^^^clo separadamente,
ml de água sanitária/1 litro de'água por l oS os °A dif°''-°deve ser usada imediatamente após a diluição, pois a solüç?o%'desaTvala'pela

pessoas nas recepç'ões^ apenas com hora marcada, para evitar a agiomeração de

respeitando o limite^de^^%^Vtrinta'^nnr^r^T^^^ ^ Qinásios poderão funcionar
devendo ser ób^servadas as mLfoL capacidade de acomodação,
coronavírus; "^®didas de prevenção e controle do novo

uso de másca?a^'^de^'^ifrotprârf'^f^"^ 1^°/°^' colaboradores e usuários façam
preferencialmente), durante to^do o te^po ̂ rpr^nêtiJ^e^sta^beleS^^

rrryiíSír33~estabelecimento; ' ̂  ^ '®i" o numero exato de pessoas no

atendimento'l~se°u%úMco®'d''J'"m®a"neL''r®'" ® P^P^^mu^/aSendar ocom as atividades oCadás ° atendimento de acordo
permitida; ofertadas, atendendo sempre no máximo a capacidade

para cada horário ""^fuí^enlTri^f °r ®'®®<^™®n'os, por grupos de clientes
intervalo de tempo de cerca de 15 ím'i?n7of'^ ^ P°® grupos, haja um
entre os usuár^s e ^aliza^ a ímnfvl P®'® ° cruzamento
estabelecimento; equipamentos e piso do

VI - Manter os cabelos presos durante a permanência no local;
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a prática de allvid^de fílfca; °

s~r-"" "Sr., rz.r.r

vestlmentas^no tocai?" ® ° ® de

atividade fistoa! " durante a prática de

individuallzadr: nres^?lrarfexet;"áo^"'rida"de1 o^T '"™"

serpentinas,''u"^idrfrcadrer::n"ÍSdo?e°s e^d^s?, dt\r"rflvtr"a »?,?;mutiplicaçao de agentes nocjvos á saúde tiumana e manter a qualidade interna

fazer'a ?rTc™ do7fZ°s™d?° ^ P- 'adequadas para higienizaçã? das b"a°ndTa™° '

minimo 2 meZZZraií?nt%"pr?L1fo?et' ° distanciamento d
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Art. 21. Para as atividades em Quadras poliesporti
ivas;

ne ai,.r,«o ' " ° clistanciamento de. no mínimo, 02 (dois) metros entreos alunos nas salas de cursos interativos;

" " permanecerá dentro das quadras e Ginásios nnpm
forãr ® física- Os demais deverão aguardar do lado de

de escolinhas;" ® utilização dos ginásios e quadras para treinamento

60 anos; ° de 16 anos e idosos acima de

'UI- ^ atividades em quadras esportivas, arenas nos esoacospúblicos, e em clubes permanecem restritas. espaços

CAPITULO Vil
DOS CULTOS RELIGIOSOS

Art. 22. Instituições Religiosas deverão funcionar sequindo as
normas contidas no Protocolo Geral, acrescido: segumoo as

oessoas relnpttanHn Religios_as devem limitar e programar a entrada depessoas, respeitando a recomendação de ocupação de 50% (cinqüenta oor

toca? e manfsr ^'^"'oàação, de maneira a evitar aglomerações no
^Scarai p^trl fra a® ^ C"®®"^® C®-® uso demascara), entre freqüentadores e colaboradores;

faocrm . ® solicitar que todos os colaboradores e freqüentadoresaçam uso de mascara de proteção facial (máscara de tecido ou descartável

Silas; ° P®rmanêncla nas SçÍÍÍ
x' atividades das instituições religiosas deverão

phÍos realizadas por meio não presencial, recomendando-se à
livre virtuais, a fim de evitar aglomerações ou em ambientes ao ar

^ medição da temperatura de todos os freqüentadores e
P  mediante termômetro infravermelho sem contato, na entrada das.Instituições Religiosas, ficando vedado o acesso daqueles que apresentai^
quadro febril ou algum sintoma respiratório;
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de acomodação recom^enSda'^Lger^^^^^ distanciamento e a capacidade
fazer interdições intercaladas dPfiniT^ retirar cadeiras ou bancos/poltronas,
horário. definLovos S^^^^^^^^ freqüentadores para cada

pessoas pertencen1es'ao g^up^de^ris^^^ 60 anos ou mais de idade,
12 (dose) anos; instituição e de crianças menores de

Vil - Não compartilhar objetos de uso pessoal;

local; ^ ° consumo de gêneros alimentícios e bebidas no

calçados na entrada Sínsmuiç^s;^^ sanitizantes, para higienização dos

saída, da sentido'únrcrdrmodÓTeví.^iri: a?L« ®
abertas durante o funcionamento; Pessoas se cruzem e mantê-las

cumprimento das ncímas d^proteç^^^ auxiliem os freqüentadores no

comum; oferecer folhetos ou qualquer outro objeto ou papel de uso

segundo ordem fixada^e^^a não ^ deixar os estabelecimentos
primeiras pessoaH sai^er^m as ^^^^"^0 as
evitando fluxo cruzado de pessoal da porta de saída,

CAPITULO VIII
DAS ATIVIDADES NÃO SUSPENSAS OU EXCETUADAS

eventualmente*sufpen^sarou%xcLf^ comércios e atividadesCoronavírus serTo aquelas 0^0^%? ^ Propagação do
Decretos Estaduais que vierem a «or a a determinações contidas nos
decreto. ^ ® expedidos a partir da publicação deste

caso traja pj?" decreto'°Es";idral'l®Vedet®,'®''®^ epWemiológico,
qualquer atividade estas ooderãn fnna- exceção ao funcionamento dedo Ouro, desde que reíoedad^s a Z Córrego
excetuou, as normas e Si^efrS constantes ®'° P"® °®
pela Secretaria Municipal de Saúde Viniiânaif c ®v'^® ® expedidas,
fiscais ou por novo decrS^ munfdpal ® ^ ,
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preferencialmente medíant^s^ervfm atividade, esta deverá funcionarque os comércios ̂ Sades futod/adnf Lf
funcionar internamente vedado a ne^rm—-— Governo do Estado, poderão

dos Lrvíços ^ avaliaçao da necessidade de suspensão da prestação

suspensão foi excetuada^a^isartír^Ha^n^hr^'^'-^^^^^'^^ estabelecimentos cuja

co^®tençl!fde%1s?ori^'°sVa~^atividade exigir atendimento presencial da popLçtf"' ^

constamí^nte^tocaS^r '--^-ntemente limpe^.a de supemcfet

Decretos ° ''®l':"'"P"mento do disposto neste decreto ou dos

rcrgo^Jetr

CAPITULO IX
DOS EVENTOS, FESTIVIDADES E REUNIÕES

em que oco'íra f aqtomeraclf de'n»if 1"®'®""®': ®^®ntos ou reuniões
distância mínima necessária nara e, t possível manter a
conforme orierção"drMm;íérí:dai:ü"e.' P®'® Coronavírus,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO OURO rniÁc"
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Parágrafo único. A vedação de que trata este artiao ahranno

pyppt Administração Pública Municipal ou por ela autorizadosexcetuadas as sessões públicas de licitação, regulamentada sua forma por este

.  - órgãos e entidades da Administração Pública Municíoal
° canceiamenio ou adramentoTos

agfomeracâo°d°e"lo7ri"iz?n''®®®'®''®'®''''^°®' ^^deles que ensejam aaglomeraçao de 10 (dez) ou mais pessoas, seja em locais abertos ou fechados.

CAPITULO X

PÚBLICO E FUNCIONAMENTO DOS
ORGAOS EM RAZAO DO COVID-19

A.. ~ suspenso o atendimento presencial ao público nos

preventiTO^Mntra^ de medidas de enfrentamento
sTsrensãÕdese^içL^^^^^^ ^ -

de obras íimní.r5f f^^ste artigo, considera-se essencial alémde obras, limpeza urbana, licitaçao e saúde, os serviços desenvolvidos pela
Assistência Social, CRAS, Conselho Tutelar, aqueles voltados à fiscalização
arrecadaçao, contabilidade e departamento jurídico, bem como aqueles cuia
dastPs^<?^° • qualquer modo, embaraço ao desenvolvimento
pretado\"pTsua"a:ta'° ^ essencialidade dos serviço^
Ho+roKoih possível deverão ser adotadas formas alternativasde trabalho/prestaçao dos serviços de que trata este artigo e seus parágrafos.

§3°. Os serviços considerados essenciais por este artian mia
natureza não admita sua interrupção, deverão funcionar durante o expediente

«finado - ' ' ®""'® °® servidores, enquanto pendurar oestado de emergencia causado pelo Covid-19.

determinada a paralisação de todas as atividades da

f omn^Ha A®®'®t®"cia Social que envolva a reunião de pessoas que compõemo grupo de risco, em especial idosos, gestantes e crianças.

rip liritflma '^hÍ necessidade de realização de sessões públicas
málcara rálcoo?npi d®J q"® os licitantes compareçam munidos de
eslfinformaâo em índn ' P®"®"P°' ®®®o necessário, constar no editai
nnlcíx?!? ^ ̂  ® administração também deixará, sempreJííí^possível, a disposição dos licitantes os referidos insumos. ^'«mpr^ue
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licitantes qu''/''e?énf°armÍme camna°r»!°»"° os
participarem da licitação contudo "^^teriais indicados de
disponha dos insumos poderão ser adotadL n eventualmente, nãopara a participação dos Hdtantes S^^q^^dos e necessários
servidores e demais participantes. eventual contágio aos

que se enquadrem^no gmpTX^risco^ DodPrân°H ®®'"^'d°''®s públicos municipais
home Office, devendo solidtar seu afí.ta desempenhar suas atividades via
aco.pan.aqo qe

de Risco as''pe1sols°co^''.^rs drio°L'os%''®'!f H Grupo
possuem doenças crônicas ou respiratórias. ® gestantes e aquelas que

=;^s=fr"~
realizado o atendimento^Ls"°depenSnci'asTsTrgâ^^^^^^

virtuais.
IV - Eventuais reuniões deverão ocorrer de preferência por meios

de saúde, urba?a"e obras''''"''"

estabeiecer,'l'íia?op?óprerc'alas"'de'S^^^ autorizados ade trabalhos dos servidores oifbnLt mnnl^
eficiência e que não haja prejuízos à populaçâi ''"® a
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medidas de prevenção°n\cesLX1LÍ^^^^^ entidades adotarão todas ase usuários pelo Coronavírus (COVID 1S1 dos servidores

competentes''os casos rrs^t^ecimL"
Municipal df sl^df pòderâ detIXaf ® Secretaria
profiláticas para descontaminação do ambiente'®^ sanitárias

a P-^evençãl^da^cõmarnfn^â^r^de^^urtrata"" t^^^ e usuários para
conforme as normas estabelecidas pela Sociedade las^leirl deTntct"®"'®

procedimentos preventivos á®disslminaçâo"do novrcóronL^Í'us:''^^ seguintes

portas abertas, caso'seja possíve";^ <rabalho bem ventilado, com janelas e

servidores, oom'^á^'Morníacâo^ sobre^li"^^ 5°'^ sociais aos
contágio do novo coronavírus; uidados de saúde preventivos ao

^  III - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência;

IV - Estabelecer o revezamento da jornada de trabalho;

servidores p^/ra etita,° aglomlratóeVrm®^^^^^^^^ <^9®
corredores, auditórios e salas r^npitaria u comum, como
respectivos cargos que não iDuderem horária correspondente aos
necessário. puderem ser executados via home Office caso

"clrfté^rrljHÍSieObservância de quantidade de pessoaruíteleme p^;fo''a'e7diSra"púL'

neste decreto fcaautoriza7'°dfsde7Tos'i,7-*° contidas
de atender o interesse oúblicó p Pvítar n competentes, com o objetivo
medidas admin^ítlarr^drciarcabreires^nr adotar todas ascausa, a infragão prevista ní incisTvnlnrt.' 1?da Ui "e'deral n«n3"7/77%'"
como o previsto no art. 268 do Código Penal. i-ecieral n 6.437/77 b
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CAPITULO XI

CASO DE ÓBITO DURANTE A

Saúde Públiof EMERGÊNCIA em
pessoa com diagnóstico ou não dp infp?r^- falecimento deo  L rz;r:íSKts:; fo°r íísí "">■
Saúde Pública^o MuXtd^ cS d:S^^^ EMERGÊNCIA em
duração máxima de 04 horas e somentP Q«rá n . Í Qualquer velório teráda 10 pessoas nas salas deneUr^d^Vr^omeTâr^^^^
mesmo tempo a Administração d^ safas de de mais de um velório ao
aglomeração de peVsoaf ooLnJf A T® providencias para evitar a
equitativamente. ° ''d ^etório ser reduzido

do contagio do ^CovTd-Tg^" Aunefárias" de Morte proveniente
obrigatoriamente a Nota Técnica 02/2020 deverão obedecerSanitária De Produtos E le^fços De Saúde n?l ^'9''^"®'®
Vigência da SITUAÇÃO DE EMERGFNf^iA ll ̂  durante a
Córrego do Ouro. Saúde Pública no Município de

CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

a este Decre^Aoor%fá'rS?d°A ® vincuiados
entidades da Prefeitura de Córrego do Ouro ^6^^'^'°"'^®''® ®'" °® °''9d°d ®

deverão prole'; fs ?Avatór1S/p®ias"'dAlfas' uniTJT^^°
sabonete líquido suporte com npnoi tr.oih i ':'"'^®des, com dispensador dopor pedal e ins a ar'XprnAadore col il^TA T"'Circulação, tais como: rec^pçro^fArfedTes.l^^ifófi^sr^abi^et^e!"''^ maior

nos termos deste DecretA'ou quataueToutrff dd"d®'®dos ou adiados
normalizados a qualquer tempo oor ato do rA™ '^®.®®° Pandemia, poderão serque tiver suspendido canceAado ou ad tadn '^A®'® ^o Poder Executivo
de cada ente federado ®®® realização, respeitada a iniciativa
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notificar as empresas°lont®ralãH®f.''°® Contratos de prestação de serviço deverão
necessários para LnsSzIr l "ilidade em adotar os meios
enfrentamento ao COVID-19 bem como medidas de
ocorrência de sintomas resoiratórinQ m. h f ̂  ^ necessidade de informar a
contratual em caso de omis^ responsabilização
Municipal. omissão que cause prejuízo à Administração Pública

Estaduais e Federair^^em^^razão dn" rn° h "t determinações Municipais,
normas mais restritivas ou mais esnprifira^ ao Covid-19, prevalecerão as
Município, Estado e da União. ressalvadas as competências do

importância l^cio'nale'intemrcira?Tec^^^^órgãos da Administração Púbíli Steioa, edn?™-"'"™' («^0^10-19), os
recomendações do Ministério da SaúdP p n orientações ebem como das entidades d^saMe estadual f Saúde,
da coletividade. ' ° objetivo de proteção

medidas administrativas ̂ ciVe^re'^'Srrn^^^ decreto acarretara
crimes previstos nos artigos 132, 268 e 330 dS CMigo penaT'"' P®'°®

o CoronaviruTno®LbS rnSIflrnã^te'h' ^°bre
por este decreto, vigorando séurefeltos em ^®™gadas
departamentos, os quais ficam convalidados pelo^pr^Tnte d^ecreta®'""""® ''®""

denúncia apreensão °ou'^s!m°ar deve?á^° eventual notificação, autuação,
época do fato. ' considerado o decreto vigente a

a este regulamenVa; pol\1rp?Inrto L',? f"'''''"® Legislativo Municipal, cabendo
seus servidores funcionamento e a forma de trabalho de

por individuo'l'^sad1os''rsnendõ7eclmenÍH'° ®
de seu contato próximo evitando a riicc proteger as outras pessoas
coletivos. Não deve ser utilizada como 90tlculas em ambientessendo a bigieniz%1o1L"mãot aTqueTal^^rsíírfa^el ST"''"
mínimo 1 metro medidas dP môinr ® o distanciamento de no
a transmissão pessoa pessor do nóvó^''®' "-"binadas, devem diminuir
Recomenda-se ainda qíe as
Ouro não busquem as cidades vizintias pa^ra fins°dP ^o
campeonatos, pois a referida atitudP p nae^ i Í ^ participar de jogos ou
toda a comunidade. ® a saúde ^

Fone: (64) 3687-^122 E-mail: prefeituracorregodoouroighM.cJm
Site. www.corregodoouro.go.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÓRREGO DO OURO - GOIÁS

vigorará enquanto perdíra°r^r?s°tad'o'^de^e^rir^ publicação e
(C0VID19). podendo sofrer alterarfi^P^ h! causado pelo Coronavírus
epidemiológico. alterações de acordo com a evolução do cenário

Publique - se,
Registre- se,

Cumpra- se.

GO, aos "

^  R DA SILV,
PREFEITO

PBAÇfcCOR^WO

PRiçfcoLLBRo " >0ÕUR0 . GOIÁS
Fone: (64, 3687-1,22 E-n,,;,:
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