
Governo do Municipio de ~ 
Damianopolis Goias"~a~ 

ADM: 2017/2020 

Decreto n. 618!2020, de 02 de Julho de 2020. 

Altera o decreto n° 575, de 20 de abril de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS, Estado de 
Goias, no use de suas atribuigoes previstas na LOM de Damianopolis; o disposto na 
Lei federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; na Lei n. 8.741, de 29 de 
dezembro de 2008; 

Considerando: 

- Portaria n. 454, de 20 de margo de 2020, do Ministerio da 
Sande, que declara, em todo o territorio nacional, o estado de transmissao 
comunitaria da COVID — 19 e a necessidade premente de envidar todos os esforgos 
para reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos 
confirmados; 

- o proposito e abrangencia do Regulamento Sanitario 
Internacional, promulgado pelo Decreto Federal n. 10.212, de 30 de Janeiro de 2020, 
de prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saude publica contra a 
propagaCao internacional de doengas, de maneiras proporcionais e restritas aos 
riscos para a saude publica, e que evitem interferencias desnecessarias com o 
trafego e o comercio internacionais; 

- a necessidade de permitir o equilibrio entre o funcionamento 
responsavel de atividades economicas com as medidas de combate a disseminagao 
da COVID-19 na populagao damianopolina; 

- que a proposta de revezamento entre a suspensao e a 
permissao de funcionamento de atividades economicas em periodos intercalados de 
14 (quatorze) digs refletira em equilibrio entre os beneficios de saude publica contra 
outros impactos socials e economicos; 

- os constantes estudos estatisticos e de projegoes de casos 
confirmados, a necessidade de leitos de UTI e os obitos em decorrencia da COVID-
19, realizados pela Universidade Federal de Goias (UFG), cujos numeros apontam 
para a necessidade de providencias restritivas urgentes no sentido de evitar o 
colapso do Sistema de Sande no Municipio de Damianopolis; 
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- a necessidade de uniformizar e padronizar as medidas de 
prevenpao e enfretamento a pandemic da COVID — 19 de forma regionalizada, com 
harmonic entre as determina~oes dos Governos estadual e municipal, 

DECRETA: 

Art. 1° O Decreto n° 575, de 20 de abril de 2020, passa a vigorar com a 

seguinte reda~ao: 

Art. 2° Fica reiterada a situa~ao de emergencia na saude publics do 

municipio de Damianopolis, tendo em vista a declara~ao de Emergencia em Saude 

Publica de Importancia Nacional — ESPIN, decorrente da doenpa pelo novo 

Coronavirus COVID-19, nos termos da Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Ministro de Estado da Saude. 

Paragrafo Primeiro — O prazo estabelecido no Caput deste amigo podera 

ser prorrogado em caso de comprovada necessidade, com ado~ao de medidas de 

major flexibilizarao ou restripao, conforme avalia~ao de risco baseada nas amearas 

(fatores externos) e vulnerabilidades (fatores internos) de cads local, ate que a 

Emergencia de Saude Publica de Importancia Nacional esteja encerrada. 

Paragrafo Segundo - Para o enfrentamento da emergencia em saude 

decorrente do Coronavirus, fica autorizado o funcionamento das atividades 

economicas organizadas pars a produpao ou a circulapao de bens ou serviros, 

supermercados, lojas, oficinas, etc. 

Paragrafo terceiro e limitada a entrada de uma pessoa por familia no 

estabelecimento; 

Paragrafo quarto e expressamente vedado o consumo de generos 

alimenticios e bebidas no local; 

Paragrafo quinto os estabelecimentos funcionarao ate as 19h. Apos o 

horario determinado somente no sistema "DRIVE THRU" e "DELIVERY 

§ 1° Atividades religiosas, nos termos do disposto no amigo 2° §° 5 e §7° 

do Decreto Estadual n° 9.685, de 29 de junho de 2020. 
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Art. 3° Ficam determinados 

estabelecimentos: 

o fechamento dos seguintes 

§ 1° Bares, Lanchonetes, Pizzarias, Distribuidoras de Bebidas, 

academics, saloes de festas e jogos, aulas presenciais de instituigoes de ensino 

publico e privados, hotels e restaurantes. 

§ 2° No periodo de suspensao de que trata o Art. 3 somente poderao 

funcionar no sistema de "DRIVE THRU" e "DELIVERY". 

§ 3° Todos os eventos publicos e privados de qualquer natureza, inclusive 

reunioes em areas comuns de condominios, utilizagao de churrasqueiras, quadras 

poliesportivas piscinas, aglomeragao de pessoas em espa~os publicos de use 

coletivo, como parques e pragas. 

§ 4° Fica expressamente proibida as atividades de comercio ambulance de 

quaisquer natureza, principalmente as vendas praticadas por vendedores de fora do 

municipio, independentemente do produto que esteja comercializando. 

Art. 4° Fica determinado o fechamento de todos os comercios cos 

sabados e domingos exceto, Postos de Combustiveis, distribuidores de gas e 

farmacias. 

Art. 5° Poderao ser aplicadas as penalidades previstas no decreto n° 

9.685 de 29 de junho de 2020. 

Paragrafo unico — A aplicagao das penalidades de que trata este artigo 

sera realizada pela Administragao Publica Municipal, sob a coordenagao da 

Comissao COVID19, sem prejuizo da atuagao de outras autoridades competentes. 

Art. 6° E obrigatorio o use de mascaras de proterao facial quando houver 
c 

necessidade de sair de Casa e, em caso de desobediencia, poderao ser aplicadas ~ 

penalidades de acordo com a legislagao, em especial aplicagao da multa prevista no N 
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poderao ser feitas abordagens por Agentes da Administragao Municipal, em que a 

serao obrigatoriamente fornecidos os dados pessoais e enderego do infrator, caso' 

Decreto n° 9.685 de 29 de junho de 2020. 

§ 1° Para a aplicagao das penalidades de que trata o Caput deste artigo, 
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em que os autos de infrarao serao lavrados posteriormente e enviados por 

correspondencia com Aviso de Recebimento (AR). 

Art. 7° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicapao e 

vigorara enquanto perdurar o estado de emergencia causado pela pandemic da 

COVID19, podendo sofrer alterapoes de acordo com a evolugao do cenario 

epidemiologico. 

2020. 

Gabinete do Prefeito de Damianopolis, cos 02 dia do mes de julho de 

GILMAR JOSE FERREIRA 
Prefeito Municipal 
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