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DECRETO Nº 8.211/2020, de 17 de março de 2020. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA 

PANDEMIA DO “CORONAVÍRUS” (COVID-

19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, Estado de Goiás, 

RENATO MENEZES DE CASTRO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 

Orgânica e, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 

da República; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019”; 

CONSIDERANDO o alerta emitido em 11 de março de 2020 pelo 

Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 356/2020, que estabelece medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia 

(SBI), publicado em 12/03/2020; 

CONSIDERANDO a confirmação de casos de COVID-19 no Estado de 

Goiás e a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos 

elevados riscos à saúde pública; 

CONSIDERANDO o Decreto 9633, de 13 de março 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 (2019-nCoV); 



 
 
 
 

 
2/7 

 

CONSIDERANDO a orientação do Conselho Nacional de Educação, de 

14 de março de 2020, de que, se necessário, as instituições poderão repor as aulas 

no próximo ano para cumprir os 200 (duzentos) dias letivos anuais exigidos pela 

legislação; 

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Estadual, de 15 de março de 

2020, bem como da Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia; 

CONSIDERANDO o princípio constitucional da supremacia do 

interesse público; 

CONSIDERANDO os sentimentos de compaixão e empatia que nutrem 

os seres humanos; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica decretada situação de emergência na saúde pública no 

Município de Goianésia, Estado de Goiás, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

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 nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de 

Estado da Saúde. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá 

ser prorrogado em caso de comprovada necessidade. 

Art. 2º Em razão do inciso III do § 7º do artigo 3º da Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde 

pública, decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

I – isolamento; 

II - quarentena; 

III – determinação de realização compulsória de: 

a) Exames médicos; 

b) Testes laboratoriais; 

c) Coleta de amostras químicas; 

d) Vacinação e outras medidas profiláticas; 

e) Tratamentos médicos específicos. 
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IV - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de 

acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

V - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, com justa indenização, conforme inciso XIII do art. 15 da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990; 

VI - contratação por prazo determinado de pessoal para atendimento 

de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei 

municipal em vigor. 

Parágrafo único. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com 

recursos do Fundo Municipal de Saúde e/ou Tesouro Municipal, a realização dos 

procedimentos necessários para a aquisição de insumos, bem como a elaboração 

dos critérios para sua distribuição para todos os órgãos que compõem a estrutura da 

Prefeitura Municipal de Goianésia, visando cumprir medidas constantes neste 

Decreto. 

Art. 3º Deverá ser recomendado que pessoas sintomáticas não 

frequentem locais públicos. 

§ 1º A medida de isolamento objetiva separação de pessoas 

sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a 

evitar a propagação da infecção e transmissão local; 

§ 2º A medida de isolamento determinada por prescrição médica ou por 

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, será pelo prazo de 7 (sete) 

dias nos casos de pacientes assintomáticos recém-chegados de viagem 

internacional e/ou outros locais com casos confirmados, nos casos sintomáticos, a 

medida se dará em um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, este prazo poderá ser 

estendido, conforme resultado laboratorial que comprove risco de transmissão. 

§ 3º A medida de isolamento poderá ser domiciliar ou em unidade 

sentinela, a ser determinada pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância 

Epidemiológica Municipal; 

Art. 4º Os servidores públicos municipais que retornarem de férias, ou 

afastamento legais, que chegarem de locais ou países com transmissão comunitária 

do COVID-19, deverão comunicar tal fato aos respectivos gestores, acompanhado 

de documento que comprove a realização de viagem, para obtenção de autorização 

para desempenhar suas atividades de forma remota, denominada home office, 
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durante 7 (sete) dias contados da data do seu retorno, podendo ser reavaliado este 

período, conforme determinação médica. 

§ 1º O afastamento de que trata o caput não incidirá qualquer prejuízo 

de ordem funcional/previdenciária. 

§ 2º Nas hipóteses do caput deste artigo, os servidores deverão entrar 

em contato telefônico com o Departamento de Gestão de Pessoas e enviar a cópia 

digital do atestado médico por e-mail. 

Art. 5º Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde 

decorrente do Coronavírus ficam suspensos nos próximos 14 (quatorze) dias, 

prorrogáveis: 

I – todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza; 

II – visitação de pacientes internados ou em observação no Hospital 

Municipal Irmã Fanny Duran e na Unidade de Pronto Atendimento; 

III – visitação a asilos, pacientes acamados e imunossuprimidos; 

IV – transporte de eletivos para os municípios de Anápolis e Goiânia, 

exceto para pacientes em tratamento oncológico; 

V - realização de eventos esportivos e demais atividades culturais que 

gere aglomeração de pessoas, sejam eles públicos ou privados. 

Art. 6º As aulas escolares, nos estabelecimentos públicos e privados, 

bem como os atendimentos ao público da Secretaria Municipal de Promoção Social 

e suas respectivas oficinas (SCFV – PETI, CREAS, CRAS etc.) serão suspensas no 

prazo de 14 (catorze) dias a partir do dia 18/03/2020, podendo tal paralisação ser 

prorrogável, a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado ou do 

Município. 

Art. 7º O Município de Goianésia deverá seguir a recomendação do 

Ministério da Saúde referente ao isolamento social e cancelamento de todos os 

eventos que geram aglomeração de pessoas, caso não seja possível, que sejam 

feitos sem aglomeração. 

Parágrafo único. Em casos de eventos realizados em espaços 

públicos como atividades desportivas, culturais e de lazer/recreativos, a sua 

realização está suspensa imediatamente. 

Art. 8º Os estabelecimentos comerciais (bares, lanchonetes, 

restaurantes, sorveterias, dentre outros) deverão realizar atendimento, 
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preferencialmente, no balcão, sendo proibida a aglomeração de pessoas nesses 

locais. Em casos de mesas, respeitar a distância mínima de 1,5 metros entre elas. 

Art. 9º Os demais estabelecimentos comerciais (supermercados, lojas, 

academias, dentre outros), devem intensificar o uso de medidas de prevenção entre 

funcionários e clientes. 

Parágrafo único. As feiras livres do Município de Goianésia estão 

suspensas pelo prazo de 14 (catorze) dias, prorrogáveis, no entanto, os feirantes, a 

fim de que não fiquem com suas atividades paralisadas por tanto tempo, poderão 

montar suas bancas, nos mesmos dias da semana em que vendem seus produtos, 

nas avenidas e ruas deste Município, respeitando a distância mínima de 30 (trinta) 

metros entre uma barraca e outra, e intensificando os padrões de higiene e limpeza 

dos produtos e afins. 

Art. 10 As repartições públicas e privadas devem adotar horários 

alternativos e/ou revezamento de funcionários, ou, ainda, trabalho remoto, para 

evitar aglomeração de pessoas, exceto nas unidades de saúde. 

§ 1º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal avaliarão a quais servidores será recomendado o sistema de home office, 

desde que sua realização de forma remota não prejudique os usuários dos serviços 

públicos. 

§ 2º Cada Secretário Municipal baixará Portaria dispondo acerca dos 

procedimentos a serem adotados em sua pasta, com relação aos servidores 

(podendo, inclusive, disponibilizá-los à Secretaria Municipal de Saúde, caso 

necessário, e para realização de serviços administrativos) e respectiva comprovação 

de serviços. 

§ 3º Fica vedada a concessão de afastamentos legais como férias, 

licença prêmio, licença por interesse particular aos servidores da área da saúde, por 

tempo indeterminado. 

Art. 11 As cirurgias eletivas, bem como atendimento ambulatorial, 

ficam vedados por tempo indeterminado. 

Art. 12 Ficam suspensos os estágios curriculares nas unidades de 

saúde (medicina, enfermagem e técnico de enfermagem), por prazo indeterminado. 

Art. 13 O atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

deverá ser somente em casos de urgência e emergência, sendo que TODOS os 
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pacientes com classificação de risco “Azul” deverão ser encaminhados para alguma 

das 22 (vinte e duas) equipes de Estratégias de Saúde da Família da cidade. 

Art. 14 Ficam suspensas todas as atividades envolvendo grupos, 

como, por exemplo: projeto conviver, creche do idoso, academia da saúde, Corpo 

Saúde e Movimento, e centro de reabilitação, dentre outros; 

Art. 15 Deverão ser intensificadas as medidas preventivas em todo o 

comércio local - supermercados, bancos, lojas, academias; nas redes de 

hospedagem; bem como em ambientes com concentração de pessoas, tais como, 

reuniões religiosas, velórios, dentre outros. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos e privados deverão manter em 

local visível todos os cuidados preventivos expostos de forma clara e acessível aos 

usuários, em especial ter nos locais de atendimento público materiais de higiene na 

quantidade necessária ao fluxo de pessoas, como álcool gel ou líquido 70%, 

sabonete líquido, papel toalha etc. 

Art. 16 Fica suspenso o atendimento de pacientes em tratamento 

odontológico das unidades básicas de saúde. 

Parágrafo único. Para os serviços privados, que os atendimentos 

sejam previamente marcados, orquestrando um intervalo de atendimento entre um 

paciente e outro, evitando assim aglomeração nas recepções das clínicas e 

consultórios, de acordo com a Nota de Recomendação do CRO/GO. 

Art. 17 Deverão ser adiadas as viagens e grandes eventos, como 

formaturas, casamentos, shows, e demais eventos onde a aglomeração de pessoas 

é inevitável. 

Parágrafo único. Os eventos de que trata o caput deste artigo abrange 

aqueles da Administração Pública Municipal ou por ela autorizados. 

Art. 18 A Campanha de Vacinação da Gripe, prevista para o dia 

23/03/2020, deverá ser realizada de forma descentralizada, para evitar aglomeração 

de pessoas, respeitando criteriosamente os grupos prioritários definidos pelo 

Ministério da Saúde. E que ocorra, preferencialmente, em ambientes com livre 

circulação de ar. 

Art. 19 Fica instituído o Comitê Municipal de Prevenção e 

Enfrentamento ao COVID-19, composto pelo Secretário Municipal de Saúde, 

Secretário Geral, Coordenadora de Urgência e Emergência, que deverão elaborar e 
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monitorar o cumprimento do Plano de Contingenciamento de Enfrentamento ao 

Coronavírus. 

§ 1º O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19 

disponibilizará uma linha telefônica exclusiva para atendimento à população e 

esclarecimentos sobre a doença. 

§ 2º Fica criado o “Centro de Referência de Combate ao Coronavírus”, 

sediado ao lado da UPA, onde será feita a triagem de pacientes, conforme as 

recomendações do Ministério da Saúde. 

Art. 20 A cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada ao 

conhecimento de todos os responsáveis pelas pastas do Município, para a adoção 

das providências necessárias. 

Art. 21 A tramitação dos processos sobre assuntos relacionados à 

matéria tratada neste Decreto se dará em regime de urgência e prioridade em todos 

os órgãos e entidades da administração pública do Estado de Goiás, com o dever de 

comunicar todos os atos administrativos aos órgãos de controle. 

Art. 22 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e 

vigorará enquanto perdurar a emergência causada pelo Coronavírus, podendo sofrer 

alterações a qualquer tempo, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Goianésia, aos 17 (dezessete) 

dias do mês de março do ano de 2020. 

 

 

 

 

RENATO MENEZES DE CASTRO 

Prefeito de Goianésia 


