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DECRETO MUNICIPAL NO 110, de 20 de Fevereiro de 2021 

Dispõe sobre adesão do município de Faina, no 

que couber, as condições impostas pela Nota 

Técnica n° 1/2021 GAB-03076, impõe medidas 

temporárias 
privadas, fixa as exceções, define medidas de 

prevenção, controle e de contenção de riscos, 

para o funcionamento de atividades comerciais, 

industriais 

de suspensão das tividades 

de prestação de serviços e e 

congêneres, regula medida quanto a circulação de 

pessoas, e dá outras providências" 

O Prefeito Municipal de Faina, Estado de Goiás, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento na Lei 
Orgânica Municipal; na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020; no Decreto Federaln° 10.282, de 20 de março de 2020; no 

Decreto Estadual n° 9.633, de 13 de março de 2020; e ainda ... 

Considerando que, o Supremo Tribunal Federal STF, 
na ADI-6341, reconheceu a competência e autonomia dos municipios 
em regular as atividades locais no combate ao coronavírus (Covid-19); 

Considerando que, o art. 30 da Lei Federal no 
13.979/20, disciplina que para o enfrentamento da emergencia de saúde 
pública, decorrente do coronavirus, as autoridades poderão adotar, no 
âmbito de suas competências, medidas de proteção a coletividade, 
observado o resguardo do exercicio e o funcionamento dos serviços 
públicos e atividades essenciais a própria coletividade; 

Considerando que, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Faina, vem adotando medidas sanitárias objetivando o combate ao 
contágio e transmissão do novo coronavírus (Covid-19); 

Considerando que a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, 
já admitiu a existência de uma segunda onda de contágio do coronavírus no 
Estado de Golás, com crescimento exponencial de contaminação, bem como o 
surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, em transmissão comunitária, 
de maior transmissibilidade, o que vem acarretando num maior número de 
casos, internações, e, em razão, maior numero de óbitos; 

Considerando que no monitoramento realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, indicam o aumento nos casos da doença 
(Covid-19) no municipio de Faina e região; 
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Considerando que não há previsão concreta a curto prazo, 
de cobertura vacinal por parte do Ministério da Saúde, para toda população 

brasileira; 
Considerando que o Estado de Goiás, via da Secretaria 

Estadual de Saúde, publicou NOTA TÉCNICA no 1/2021 - GAB-03076, 

onde foi apontada à aceleração do contágio e à sobrecarga do sistema 
de saúde, em todo Estado de Goiás, onde foram estratificadas as 
regiões de saúde, em situação de alerta, situação crítica e situação de 

calamidade; 
Considerando que o municipio de Faina, encontra-se 

inserido em região de saúde, estratificado como em situação de 
calamidade, onde se recomenda a imediata suspensão das atividades de 

qualquer natureza, exceto as essenciais; 

DECRETA: 

Art. 10- Este Decreto dispõe sobre a adesão do 
município de Faina, no que couber, as condições impostas pela Nota 
Técnica no 1/2021 GAB-03076, da Secretaria de Estado de Saúde, 
onde em razão, ficam suspensos no âmbito do municipio de Faina, até 
segunda ordem, todas as atividades administrativos, comerciais e 

industriais. 
S10 São consideradas essenciais e não se incluem nas 

atividades com suspensão previstas neste artigo: 
I - farmácias, os serviços de urgência e emergència em 

saúde, e o transporte de pacientes para hemodiálise e tratamento 

oncológicos; 
II - cemitérios e serviços funerários; 

III distribuidores e revendedores de gás e postos de 

combustiveis; 
IV Supermercados e Congëneres, ficando 

expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no 

local; 
V agências bancárias e casas lotéricas, conforme 

disposto na legislação federal; 
VI - empresas de saneamento, energia elétrica e 

telecomunicações internet; 
VII - atividades de extração mineral; 

os restaurantes,
congêneres, que funcionem exclusivamente com atendimento mediante 

VIII lanchonetes, jantinhas e 
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serviço de entrega (delivery), vedado o atendimento presencial e o 
consumo no local; 

IX serviços de limpeza de veiculos (lavajato) com 
somente para realizar

higienização de ambulâncias e veiculos utilizados no transporte de 
atendimento mediante agendamento, a 

pacientes; 
X a hospedagem de todos aqueles que atuem na 

prestação de serviços públicos ou atividades privadas consideradas 

essenciais; 
XI captação, tratamento e distribuição de água; 
XII captação do lixo urbano; 
XIII serviços de manutenção e reparos na rede de 

transmissão de energia elétrica; 
XIV iluminação pública; 
XV serviços postais; 
XVI cartórios extrajudiciais, desde que observadas as 

normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goias; 
não podendo em hipótese alguma ocorrer aglomerações nos locais de 

atendimento. 
XVII - estabelecimentos comerciais que atuem na 

venda de produtos agropecuários; 
520 Supermecados e congêneres funcionarão das 6:00 

às 20:00 horas nos dias de segunda a sábado, nos domingos das 6:00 
às 12:00 horas e fechado nos dias de feriado; 

540 São consideradas essenciais as atividades 
acessórias, de suporte, de manutenção, e de fornecimento de insumos 
necessários à continuidade dos serviços públicos e das demais 
atividades excepcionadas de restrição de funcionamento. 

550 

atendimento mediante serviço de entrega. 
56 Na 

Excetuam-se às restrições se artigo o 

execução dos serviços públicos e das 
atividades essenciais de que trata este decreto devem ser adotadas 
todas as cautelas para redução da transmissibilidade da COVID -19 

Art. 20 Fica determinado aos estabelecimentos cujas 
atividades foram excepcionadas por este Decreto que: 

I -adotem, quando o exercício da função pelos 
trabalho remoto, sistemas 

revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, 
funcionários permitir de escalas, 

contatos e aglomerações de trabalhadores; 

CERTIFKCO e dou fë que mesta data, dei publicidade 
a0 presente Decreto, mediante auação de exemplar 

em inteiwro teor, no Placar desta Prelerkura. 
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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), para todos trabalhadores, 
orientando os mesmos sobre a necessidade de manutenção da limpeza 
dos instrumentos de trabalho, conforme recomendações do Ministério da 
Saúde e das Secretarias de Estado e Municipal da Saúde de Faina. 

Art. 30 Fica suspenso o atendimento externo de todos 
os órgãos da Administração pública Municipal, havendo o funcionamento 
interno, no horário de 7:00 às 12:00 e após o horário estabelecido 
acima, cada secretária poderá convocar o servidor de acordo com a 
necessidade para exercer as atividades de sua competëncia. 

Art. 40 -Fica determinado aos estabelecimentos 
excetuados que procedam à triagem dos empregados que se encontramn 
em grupo de risco, para avaliação da necessidade de suspensão da 
prestaçao dos serviços. 

Art. 50 As atividades desenvolvidas pelos 
estabelecimentos cuja suspensão foi excetuada por esse decreto devem 
guardar obediência às determinaçöes 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. 

Os supermercados, 
padarias, açougues, e congëneres, devem adotar por conta própria, 
sistema de controle, que permitam 30% de sua capacidade de 
acomodação de clientes circulando dentro do estabelecimento; 

S10 mercearias, frutarias, 

20- Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 
anterior, deverão disponibilizar no minimo um funcionário, equipado com 

EPI, 
estabelecimentos, garantido a distância entre as pessoas, para que se evitem 
aglomerações. Esse mesmo funcionário, deverá promover a higienização dos 
clientes. 

realizar o efetivo controle das filas dentro e fora dos 

30 Os estabelecimentos excetuados, em especial 
(Supermercados, açougues, padarias, frutarias, e similares), devem 
promover a marcação de filas (espera atendimento e caixa), observada 
a distäncia minima de 2,0 metros entre cada cliente. 

540 Garantir distância mínima de 2 metros entre seus 
funcionários, podendo ser reduzida para até 1,5 (um e meio) metros no 

CERTIFICO e dou fë que nesta data, dei publicldade 

a0 preseme Decreto, medkante afuagão de exemplar 

em inteiro teor, no Placar desta Prefertera. 
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caso de utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI's que 
impeçam a contaminação pelo Covid-19 

S50 Disponibilizar logo na entrada do estabelecimento, 
bem como em outros locais de fácil acesso ao consumidor e a0 

empregado, preferencialmente, álcool gel a 70% (setenta por cento) 
para utilização de clientes e funcionários 

s60 Promover a higienização quando do início das 

atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as 
superficies de toque (carrinhos, cestos, cadeiras, maçanetas, corrim�o, 
mesas, bancadas, etc.), preferencialmente com álcool gel a 70% 

(setenta por cento). 
570 Realizar a higienização e/ou limpeza do piso do 

estabelecimento, quando do início das atividades e durante o periodo de 
com intervalo de no máximo 3 (três) horas, funcionamento, 

preferencialmente com água sanitária ou produto equivalente. 
58 Manter os locais de circulação e årea comuns, 

com os sistemas de ar condicionado limpos (filtros e dutos) e, 
obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela e/ou porta externa 
aberta ou qualquer outra abertura, para contribuir com renovação 
constante do ar no local; 

90 Uso obrigatório de máscara e luvas para os 

funcionários, durante todo o período de atendimento. 
510 Os bancos, correios e agências lotéricas, deverão 

disponibilizar no mínimo um funcionário, equipado com EPI, para realizar o 
efetivo controle das filas dentro e fora dos estabelecimentos, garantido a 
distância entre as pessoas, para que se evitem aglomerações. Esse mesmo 
funcionário, deverá promover a higienização dos clientes. 

11 -Os bancos, correios e agências lotéricas, além das 
medidas de que trata o parágrafo anterior, como medida de controle 
sanitário, deverão ainda, higienizar, quando do início das atividades e a 
cada uma hora, durante o período de funcionamento, as superfícies de 
toque de acesso aos clientes e funcionários (cadeiras, bancadas, mesas, 
caixas eletrônicos (bancos), bebedouros, portas, maçanetas, etc...), 
preferencialmente com álcool gel 70% (setenta por cento). 

Art. 60 Nos casos suspeitos e confirmados da COV1D- 
19, fica proibida a realização dos velórios, nos demais casos, a 
cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomeração de 
pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros 
entre elas, bem como, duração de no máximo 4h e, outras medidas de 

CERTIFCO e dou fé que nesta dada, dei publicidade 
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distanciamento e de etiqueta respiratória, observada no måximo 10 
pessoas simultâneas, na sala de velório. 

Art. 70 -A partir da publicação deste Decreto, 
independente do local a ser frequentado, deve-se utilizar máscara de 

respiratória, de forma adequada (cobrir boca e nariz), 
mantendo todos os cuidados no ato da manipulação das mesmas, com 

trocas periódicas, tal como preconizado em normas previstas em 
manuais e protocolos de biossegurança; realizar a higienização das 

mãos com soluções alcoólicas 70% e respeitar o distanciamento minimo 
de 2 metros entre as pessoas a fim de minimizar a disseminação do 

proteção 

SARS- CoV-2. 

Art. 80 Caso ocorra novas determinações a respeito 

de medidas de higienização em face do combate ao coronavirus (Covid- 
19) mais restritivas, expedidas pelo Ministério da Saúde ou pela 
Secretaria de Estado da Saúde, haverá imediata convalidação e 

aplicação por parte do município de Faina. 

Parágrafo Unico Havendo necessidade do 

cumprimento de novas determinações sanitárias, conforme previsto 
neste artigo, o presente Decreto poderá ser revogado no todo ou em 

parte. 
Art. 90 Na eventualidade de comprovação por parte da 

autoridade sanitária local, do não cumprimento de quaisquer das 
medidas ora estabelecidas neste Decreto, será considerado como 
infração à legislação municipal e crime contra a saúde pública, podendo 
sujeitar ao infrator, assegurado o contraditório, as sanções aplicáveis a 

espécie. 
Art. 10 - Os descumprimentos do disposto neste 

decreto, acarretará as seguintes multas: 

I Transitar em via pública a pé, de bicicleta ou moto, 
sem máscara, multa de R$ 100,00 (cem reais); 

Abertura II e funcionamento dos comércios 
permitidos, com afronta as normas deste Decreto, e especialmente não 
disponibilizar produtos de desinfecção no estabelecimento (álcool 70%, 
álcool em gel, cartazes de orientação e advertência, aglomeração, 
permissão de mais de 30% da capacidade de pessoas, entrada de 
pessoa sem máscara), multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por at0; 

510 As multas serão dobradas em caso de 
reincidência; 

CERTIFKCO e dou fé que nesta data, dei publicidade 
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g20 Na hipótese da multa de que trata este artigo, 
somente será aplicada, após a segunda notificação; 

$30 O proprietário e/ou responsável por imóvel, onde 
for flagrado a realização de festas de qualquer natureza, serå multado, 
podendo ser dobrado em caso de reincidência. 

40 -Nas hipóteses de aplicação de multa de que trata 
os incisos anteriores, o resultado será revertido ao Fundo Municipal de 

Saúde de Faina, para o combate a COVID-19 (Novo Coronavírus). 
S50 Constatada por parte da autoridade sanitária 

quanto ao descumprimento das medidas 

sanitárias com relação ao combate a disseminação da Covid-19, serà o 
responsvel representado perante o Ministério Público Estadual, por 

violação do artigo 268 do Código Penal (Infração de medida sanitària 
preventiva), e do artigo 330, Código Penal (crime de desobediência) 

municipal, a reiteração 

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, possuindo plena vigência pelo prazo de 15 (quinze) dias 

consecutivos, podendo ser prorrogado o prazo, e suas medidas serem 
reavaliadas, revogadas, considerando eventuais alterações de datas, 

prazos e orientações que vierem a ser expedidas pelas autoridades 
sanitarias, em nivel federal, estadual, Ministério Público Federal ou 
Estadual, e conforme evolução do estado de emergência de saúüde 
publica, decorrente da transmissão do coronavirus (Covid-19). 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Faina, Estado de 

Goiás, aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2021. 

Paulo RoBerto Vieira 

Prefeito Municipal 
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