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DECRETO N° 1.691/2021 Caldas Novas, 10 de Agosto de 2021,

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter excepcional e
temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras
providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e na legislação em vigor;

CONSIDERANDO as análises da situação epidemiológica da Covid-19 no
Município, realizadas pelo Centro de Vigilância em Saúde do Município de
Caldas Novas-GO;

CONSIDERANDO a análise técnica do Departamento de Epidemiologia da
Secretaria de Saúde do Município de Caldas Novas-GO;

CONSIDERANDO que o Turismo é a principal atividade econômica do
Município de Caldas Novas-GO;

CONSIDERANDO o aumento do número de casos de infecção pela COVID-19;

CONSIDERANDO que o Município de Caldas Novas não recebeu qualquer
incremento orçamentário, destinado ao enfrentamento da Pandemia;

CONSIDERANDO o princípio da precaução e a necessidade de conter a
disseminação da Covid-19. de garantir o adequado funcionamento dos serviços
de saúde e de preservar a saúde pública;

CONSIDERANDO a existência de interesse local nos termos do art. 30, inciso I
da Constituição Federal,
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Art. 1° Este Decreto dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre medidas
emergencíais de natureza restritiva ao funcionamento de atividades econômicas
e à permanência de pessoas nas áreas públicas do Município, a vigorar a partir
de OOhOOmin do dia 11 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021, exceto o
que for especificamente disposto de forma diversa.

Art. 2® Suspende:

I. o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança;

II. a realização de festas que necessitem de autorização transitória,
em áreas públicas e particulares.

Art. 3® A unidade de atendimento de serviços públicos, denominado "Poupa-
tempo", funcionará em seu horário normal, com limitação de 50% (cinqüenta por
cento) dos seus servidores no período da manhã e de 50% (cinqüenta por cento),
a tarde.

Art. 4® Nas academias de ginástica, Crossfif, piscinas, centros de treinamento e
condicionamento físico ficam permitidas as aulas em grupos, com 50%
(cinqüenta) por cento da capacidade, com a ocupação dos ambientes limitada a
um indivíduo a cada 1,5 metro e meio.

I. As atividades físicas e esportivas que tenham contato corporal
entre os participantes, ficam suspensas até 31 de Agosto de 2021.

II. Os torneios e campeonatos esportivos estão proibidos durante a
vigência deste decreto.

Art. 5® Nas igrejas e templos religiosos será permitida a lotação máxima de 50%
(cinqüenta por cento), com espaço alternado entre poltronas, cadeiras ou
bancos.

I. Após o encerramento da celebração deverá o sacerdote ou líder
religioso fechar imediatamente o local, evitando aglomerações,
devendo higienlzar o local antes de nova celebração.

Art. 6® Nos bares, lanchonetes, pízzahas, restaurantes, cervejarias e congêneres
fica permitido o consumo apenas para clientes sentados, com distanciamento
mínimo de 1,5 m entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras, limitado a
seis ocupantes.
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I. A ocupação máxima^Tios locais descritos no caput será de 50%
(cinqüenta) por cento;

II- O horário de funcionamento será até a OOhsiOOmin, com tolerância
máxima de 15 minutos para o fechamento dos estabelecimentos;
ili. A comercialização e consumo de bebidas alcoólicas, nos locais
eíencados neste artigo será até as 23 horas, estando proibida a
comercialização inclusive na modalidade deUvery, em distribuidoras
24 horas, a partir do horário previsto nesse inciso.

IV. a entrega de alimentos (delivery), é permitida 24 horas por dia.

V. Nos locais descritos no caput, será permitida música ao vivo até às
22 horas, sem tolerância.

Art. 7° As atividades comerciais e de prestação de serviços localizadas no
interior de galerias, centros comerciais, feira do luar e galerias de lojas, bem
como as atividades de cinema, salão de jogos, recreação infantil, parque de
diversões, trenzinhos de passeios turísticos e parques aquáticos, visitações
turísticas, apresentações, feiras e congressos, exposição e evento autorizados
deverão observar com rigor:

I. no serviço de trenzinhos de passeios turísticos, a lotação fica
limitada a 50% (cinqüenta por cento), devendo as fileiras dos bancos
dos passageiros serem ocupadas de modo alternado, uma fileira
ocupada, com membros da mesma família, e outra sem passageiros.
II. no serviço de trenzinhos, o atendimento às medidas permanentes
e variáveis de proteção à vida, com o fornecimento de álcool 70% para
higienização das mãos e exigência do uso de máscaras e após o fim
dos passeios a limpeza dos bancos anteriormente ocupados;

III. a vedação de formação de aglomerações e filas de espera;
IV. nas demais atividade previstas no "caput" a capacidade de lotação
máxima de 50% (cinqüenta por cento), desde que não exijam
autorização transitória;

V - o distanciamento mínimo de 1,5m entre os participantes,
ressalvados os membros da mesma família.

Art. 8® Os hotéis, pousadas, flats e congêneres destinados a hospedagem
temporária terão a ocupação máxima de 50% (cinqüenta por cento).

I. Nos condomínios residenciais, veda a utilização, durante a vigência
deste Decreto, das áreas de lazer, tais como churrasqueiras, salas de
TV, jogos, saunas e similares.
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III. vedada pista de danças;
IV._ a capacidade de iotação máxima somente com púbiico sentado

a) 40% em locais fechados;

b) 50% em locais abertos;

V. o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os participantes.
Vi. estão vedadas festas particulares domiciliares
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P  itura de cassaçao de licença ou autorização de funcionamento.
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alvara de funcionamento.

§ 6° As infrações referenciadas neste Decreto ensejarão aplicação de
pena, ainda que constatadas por outros meios que não a presença de
agentes de fiscalização.

M-r.° °® agentes estaduais de segurança pública (PolíciaMilitar e Policia Civil) encerrar as atividades dos estabelecimentos
previstos neste Decreto, sem a necessidade da presença de um
agente publico municipal, providenciando-se a devida notificação da
ocorrência ao Departamento de Fiscalização da Vigilância Sanitária
do Município de Caldas Novas.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor ás 00hs:00min do dia 11 de Agosto de 2021.

Art. 15 Seja encaminha cópia do presente decreto à Diretoria do Foro da
comarca de Caldas Novas, ás Promotorias do Ministério Público do Estado de
Goias da Comarca de Caldas Novas, à Justiça do Trabalho, Subseção da Ordem

rifpt R°f ih°® o'"?"' ® Regional de Policia Civil ao Comandantedo 26 Batalhao da Policia Militar de Caldas Novas.

Art. 16 Ficam revogados todas as disposições em contrário previstas em
decretos anteriores, a partir da vigência do presente regulamento.

Caldas Novas, 10 de Agosto de 2021.

IX.
ÍIjeber Luiz-ft/lar
Prefeito Müníéipàl
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