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6A8INETE D

DECRETO N" T23 de 11de iunho de 2.02L.

"Altero os Decreto Municipol n" 107, de 74 de obril
de 2027; Reitera o SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM
,AÚDE PÚBLlcA no ômbito do Município de

Anhanguero; Atuoliza às medidas de contençõo a
proliferaçdo dos novas variontes do Novo

Coronavírus (CoVlD-lg) na formo que menciono e

dá outras providências e dá outras providêncios".

O PREFEITO MUNtCtPAL DE ANHANGUERA- GOIÁS, no uso de suas atribuições

legais que lhe conferem o cargo, com amparo na LeiOrgânica Municipal, noexercício de sua

competência concorrente para legislar sobre saúde pública na forma do art. 23, ll da

Constituição Federal de 1.988, reconhecida pelo plenário Supremo Tribunal Federal no

julgamento da ADI n" 634L, e:

CON9DERANDO todo disposto no Decreto Municipa I n' 101, de 14 de abril

de2.027, e suas aletações promovidas pelos Decretos n" 105. de 29 de abril de 2.021 e

116, de 20 de ma io de 2.021, bem como ainda a necessidade de promover altera coes oara

melhor adequar o momento crítico de nova qndê de calor da infeccão e aumento

vertisinoso no número de casos e taxa de ocuoacão na em todo Estado de Goiás e

princioalmente na reeião

DECRETA:

Art. 1" - Fica alterado o Decreto Municipal n' 101, de 14 de abril de 2.021,

que passa a vigorar com o seguinte teor:

| - O art. 2", lll passa a viSorar com a seguinte redação:

"III - A autorização de funcionamênto prevalecerá de SegUlefeira
àsá domingos das O8hOOmin
às l3hoomin devendo estabelecer dentÍo desse período, horários
êxclusivos para atender os clienbs com idade superior ou igual a
60(sêssenta) anos e aqueles de grupos de risco, conforme aub
declaração, evitando ao máximo a exposição ao conÉgio pelo
COVID-19 (Novo CoÍonavírus)." (NR).
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ll - O art.3', coput, l, ll, §§ 1" e 2" passa a vigorar com a seguinte redação:

"AÉ. 30 - Desde que disponha os estabelecimentos aos empregados
dos devidos equipamentos de proteção como máscaras faciais, luvas
plásticâs, utilizando periodicamente álcoo! gel 70olo visando se
pÍoteger, bem como ainda tapetes de limpeza dos calçdos com
solução desinfetante, será permitido o atendimento presencial
rêspeitado o distanciamento, com no máximo 3Ooloítrinta oor
cento) da caoacidade normal do estabelecimento, e atendendo,
no que couber todas orientações do aÉ.40 deste Decreto, devendo
preferencialmente optar pela entrega no balcão (pegue e leve),
sistema delivery (ligue, peça e receba em casa por entregador(a))
ê/ou sen iço de drive thru, sendoexpressamente vedado qualquer
tipo de aglomeração e reunião de mais de O2(dois) indivíduos em
ambientes fechados:

I - nas atividades voltadas ao comérrio em geral, de sequnda-feira
à sábado das O8hOOmin às 2OhOOmin:

II - nos bares, restaurantes, lanchonetes e sim
feira à sábado das l1h00min às 22h00min;

§ 1o - No horário de funcionamento dos bares, restaurantes,
lanchonetes e similares, não será permitida a prática espoÉiva de
jogos, a exemplo de sinuca, carteados , xadrez, dama, dominó, vareta
e outros, não podendo permitir a aglomeração de indivíduos no
ambiente mais que os o2(dois) esportistas praticantes.

§ 20 - Aos domingos, as atividades compreendidas neste aÉigo,
deverão:" (NR)

lll - O art.4" leVll passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.40 - [..,1
I - Racionar o atendimento presencial a no máximo 3Oolo(trinta Dor
cento) do estabelecimento optando prcfeÍencialmentê pelo on-line,
delivery, aplicativo ou têlefone, disponibilizando e exigindo gqq
oermanente dos emorcoadosías) de máscara facial e luvas,

lrotr9vÊtrdo-a
t...1
VII - 1{ão permitir a permanência simultânea no estabelecimento de
mais 3oolo(trinta oor cento) da caoacidade do estabelecimento
para bares, restaurante e similares e de mais de O2(dois) de clientes
e mais de Ol(uma)Pessoa da mesma família, somente permitindo
estar, aquelesque estejam em atendimentoi
t...1. (NR)."

lV-Oart.6' passa a vigorar com a seSuinte redação:
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"AÉ. 60 - [...]
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e) - PÍomova a adoção de medidas de distanciamentos nos espaços
utilizados, reservando somente 3Oo/o(trinta por cento) da
capacidade. dos assentos dasponíveis ouardando o devido
distanciamento entre osmesmos;"(NR).

Vl - Fica acrescido ao art. 13 o inciso "\r'lll" que passa a vigorar com a seguinte

'Art. 13 - [...]
VIII - Promova a realização dos eventos públicos e interno que se
fizerem necessários à gestão com adoção de medidas de

distanciamentos nos espaços a serem utilizados, reserwando o
limite de 30o/o(trinta oor cento)da caPacidade de recinto".

Vll - Fica alterado oart. 5' que passâ a vigorar com a seguinte redação:

'AÉ. 5o - Permanece vedada a realização de todo e qualquer tipo de
eventos públicos ou paÉiculares, presenciais de qualquer natuteza,
inclusive reuniões, festivas ou não, em todo e qualquer segmento,
ainda que realizadas no âmbito domiciliar, espaços públicos, áreas
comuns, todo tipo de equipamento social que enseje aglomeração ou
esteja propício a disseminação da COVID-19, e qualquer outro que
impoÉe na reunião de pessoas, incluindo festas, e caminhadas em
grupos de pessoas.

§ 10 - Ficâ proibida as atividades Íisicas em quadras espoÉivas,
campos society, ginásios e atividades ao ar livre, somente aos
esportistas praticântes, vedada a prática por indivíduos peÉencentes
ao grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de síndrome gripal.

"§ 2o - Fica permitida a realização de feiras livres somente pela
entÍ€ga no balcão do feirante (pegue e leve), vedado o consumo de
alimentos no local." (NR).

Art.2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE.SE.

ANHANGUERA/GOlÁS, 11(ONZE) DE.JUNHO DE 2.021.
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