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DECRETO MUNICIPAL N2062/2020 

lndiara - GO, 24 de março de 2020. 

Certi_fico q u e e s to cJocunie _nto foi "Dispõe sobre medidas temporárias de Publicado no p lacar d e a vi sos da 
Prefeitu ra . conf_o~me le gis laÇ80 suspensão das atividades privadas, fixa 
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Fred i de M o r a is Borges 

S ecr e t á un de Ad rnirns t roção 
. reto . n º 0 871 1 ~ Prefeito Municipal de Indiara, Goiás, no uso de 

y uas atribuições constitucionais e legais, e ainda ... 

CONSIDERANDO que, a União publicou a Lei Federal n° 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19; 

CONSIDERANDO que, após a decretação da situação de 
emergência na saúde pública do Estado de Goiás (Decreto n. 9.633, de 13 de 
março de 2020), o Poder Executivo Estadual estabeleceu os procedimentos 
preventivos de emergência a serem adotados em razão do Covid-19 (Decreto n° 
9.634, de 13 de março de 2020); 

CONSIDERANDO que o Município de Indiara, publicou atos 
administrativos, que onde foram suspensas as aulas da rede pública municipal de 
ensino, bem como também foi vedado o atendimento presencial nas repartições 
públicas municipais; 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade do município em 
regulamentar o funcionamento da atividade comercial, industrial e de serviços, 
durante a situação emergencial provocada pelo Novo Coronavírus - Covid-19, 
objetivando a garantia meios de subsistência e de saúde para a população; 

DECRETA: 

Art. 1 °- Em face da decretação de situação de 
emergência na saúde pública de todo Estado de Goiás, 
decorrente da infecção humana pelo novo coronavirus ( covid-
19), ficam suspensos no âmbito do município de;-neiaFa., Goiás, 
até segunda ordem: ( -• J 

I - a realização de todos os eventos púbUcos e 
privados de quaisquer natureza; ~ 

II- visitação ao presídio de Indiara; 
. III- visitação a pacientes internados \ om 

diagnóstico de coronavírus, ressalvados os casos de ne~essld~de 
de acompanhamento a crianças; 

www.indiara.go.gov.br 
Fone/Fax: 64 3547.1157 

' ' 

Rua Mizael Machado s/nº - Centro - CEP: 75.955-000 -Indiara/GO 



• '-----.., 

--- -~ INDIÁRA ~~ ' '-----.. ..... " "---- ', 
::::-:-:------. Gestélo 2017 / 2020 ---

IV - as atividades em feiras, inclusive feiras 
livres; 

V - toda e qualquer atividade de circulação de 
mercadorias e prestação de serviços, em estabelecimento 
comercial aberto ao público, considerada de natureza privada e 
não essencial à manutenção da vida e ao interesse público; 

VI - todas as atividades em clubes, academias, 
bares, restaurantes, lanchonetes, e clínicas de estética, com 
atendimento presencial; 

VII - atividades de saúde bucal/odontológica, 
pública e privada, exceto aquelas relacionadas ao atendimento 
de urgências e emergências; 

§1° - Não se incluem nas atividades com 
suspensão prevista neste artigo: 

I - estabelecimentos de saúde em geral, 
relacionados a atendimento de urgência e emergência, unidades 
de psicologia, CAP' S, transporte de pacientes (hemodiálise, 
tratamentos oncológicos, exames, consultas e cirurgias já 
agendadas e confi rmadas), pré-natal, farmácias, clínicas de 
vacinação e imagem, além de laboratórios de análises clínicas; 

II - cemitério municipal e funerária; 
III - distribuidores e revendedores de gás e 

água; 
IV - postos de combustíveis; 
V - supermercados e congêneres; 
VI - hospitais veterinários e clínicas veterinárias, 

incluindo os estabelecimentos comerciais de fornecimento de 
insumos e gêneros alimentícios (petshop); 

VII - estabelecimentos comerciais que atuem na 
venda de produtos agropecuários; 

VIII - agências bancárias, conf7,orme tegislação 
federal; \ 

IX - produtores e/ou fornecedores de bens ou de 
serviços essenciais à saúde, à higiene e a alimei\tação; 

x - estabeleciment?s industriai~ cl~forn~ i,~~nt? 
de insumos/produtos e prestaçao de serviços essenc1a.1s a 
manutenção da saúde ou da vida humana e animal; / \ 

· XI - obras da construção civil relacionadas a 
energia elétrica, saneamento básico, indús:ria, c~~érctp, 
habitação do!11iciliar, obras em 4ni_dades de saude_, _na ª{ ea da 
segurança publica, e os estabelecimentos comerc1a1s que lhes 
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forneçam os respectivos insumos (lojas de material de 
construção em geral, assim compreendido as lojas de ferragens, 
tintas, madeireiras e de material elétrico); 

XII - empresas que atuam como veículo de 
comunicação; 

XIII - segurança privada; 
XIV - empresas do sistema de transporte coletivo 

e privado, incluindo as empresas de aplicativos e 
transportadoras em geral, bem com os estabelecimentos 
comerciais que lhes forneçam os respectivos insumos e serviços 
(borracharia, oficinas, revenda de pneus, auto elétrica e auto 
peças); 

XV - empresas de saneamento, energia elétrica e 
telecomunicações; 

XVI - os restaurantes e lanchonetes, que 
funcionem exclusivamente com atendimento mediante serviço 
de entrega ( delivery), vedado o atendimento presencial. 

§2º- Excetuam-se às restrições desse artigo o 
atendimento mediante serviço de entrega e as atividades 
destinadas à manutenção e conservação do patrimônio. 

Art. 2°- Fica determinado aos estabelecimentos 
cujas atividades foram excepcionadas por este Decreto que: 

I - adotem, quando o exercício da função pelos 
funcionários permitir, trabalho remoto, sistemas de escalas, 
revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir 
fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores; 

II - implementem medidas de prevenção de 
contágio por COVID-19, com a oferta de material de higiene e 
instrumentos adequados à execução do serviço (epi 's), 
orientando seus empregados sobre a necessidade de 
manutenção da limpeza dos instrumentos de tra,tfalho, c6h{orme 
recomendações do Ministério da Saúde e das Secretarias de 
Estado e Municipal da Saúde de Indiara; e 

III - garantam distância mínima de 2 metros 
entre seus funcionários. 

Art. 3º- Fica determinado aos estabelecimentos 
excetuados que procedam à triagem dos empregados que se 
encontram em grupo de risco, para avaliaçãó da necessidade de 
suspensão da prestação dos serviços. 
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Art. 4° - As atividades desenvolvidas pelos 
estabelecimentos cuja suspensão foi excetuada por esse decreto 
devem guardar obediência às determinações das autoridades 
sanitárias de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, especialmente quando a atividade 
exigir atendimento presencial da população. 

§ 1 ° - Os supermercados, mercearias, padarias, e 
congêneres, devem adotar por conta própria , sistema de 
controle, que permitam capacidade máxima de até 20 clientes 
circulando dentro do estabelecimento, além dos funcionários; 

§2º - Os estabelecimentos excetuados, em 
especial (açougues, padarias, frutarias, e similares) , devem 
promover a marcação de filas (espera atendimento e caixa ), 
observada a distância mínima de 1,0 (um) metro entre cada 
cliente. 

Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Indiara, Estado 
de Goiás, aos 24 de março de 2020. 

DIVINQM~ E SOUSÃ 
Prefeito ~ - ipal 
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