ESTADO DE GOIÁS
MUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal n" 050/94, 2210411994

DECRETO N.o 053, í9 dê março de 2020.

"Deelara stTUAÇÃO DE EMERGÊNCLA em
Saúde Púhlica no Município de Palestina de

Goiás e dispõe sobre medidas

de
enfrentamento de pendemia provocada pelo
Coronavírus (COVII»19), no âmbito do Poder
Executivo do Município de Palestina de Goiás
e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Palestina de Goiás, Estado de Goiás, no
uso de suas atribuiçÕes legais,

Considerando a Declaraçáo de Emergência em Saúde Pública
de lmportância lnternacional pela Organizaçáo Mundial da Saúde em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da lnfecÇão Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n.' 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional (ESPIN) pelo
Minlstério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria n.' 356. de 1'1 de março de 2020, que
dispõe sobre a regulamentação e operacion alizaçáo do disposto na Lei Federal n."
13.979t2020:
Considerando a confirmação de casos de COVID-í9 no Estado
De Goiás e a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos
elevados riscos de saúde pública,

DECRETA:

Art. ,|o - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
Saúde Pública no Município de Palestina de Goiás, em Íazáo de pandemia de doença
infecciosa, viral respiratório (COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus.

Art. ? Nos termos do inciso lll do § 7" do artigo 30 da Lei Federal
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública,
decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas
|
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a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
ll - estudo ou investigação epidemiológica;

lll requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa.

-

AÉ. 30 Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância intemacional deconente do Coronavírus de que trata este Decreto, nos
termo do art. 40 da Lei Federal n.o 13.97912020.
Art. 40 A Secretaria Municipal de Educaçáo deverá acompanhar
o d,sposto na Nota Técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em 15 de
março do corrente ano, sobre a suspensâo das atividades letivas em todos os níveis
educacionais nas instituiçôes do Município (municipais e privadas), a partir dê 19 de
março de 2020.

Art.50 Fica vedada a realização de Feiras e Feiras Espêciais,
bem como a realização de quaisquer eventos em que ocorra a aglomeração de pessoas,
sem que seja possível manter a distáncia mínima necessária para evitar a contaminaÇão
pelo Coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde, a partir do dia í9 de
março de 2020.
§1o A vedação de que trata este artigo abrange eventos da
Administração Pública Municipal ou por ela autorizados§2o Ficam autorazadas abordagêns de orientação e aplicação de
penalidades, dos órgãos de fiscalizaçáo pública municipal e estadual, nos eventos de
que trata o artigo, bem como em festas, shows, circos, parques de diversões,
exposiçÕes, boates, casas noturnas. bares, restaurantes e academia.

Art. 6" Fica suspenso o atendimento presencial nas repartições
públicas, excêto na Secretária Municipal de Saúde.

§ ío - As adequaçÕes de que trata este artigo ocorreráo no
sentido de reduzir a aglomeração de pessoas, bem como permitir o cumprimento das
orientações dos órgãos oficiais de saúde pública, em especial da manutenção de
distanciamento mínimo e da adoção de medidas sanitárias profiláticas.
§ 2o - Para que náo seja pre.judicado o atendimento pú
sanado todas as dúvidas e procedimentos pelo telefone (64)
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AÉ. 70 Fica vedada a concessão de afastamentos legais como
Íérias, licença prêmio e licença por interesse particular aos servidores da área da saúde.

Parágrafo único. A Secretária Municipal de Saúde fica
autorizada a convocar os sêrvidores que se encontram afastados nos termos deste
artigo.

Art. 8P. As atividades e eventos suspensos, cancelados ou
adiados nos termos deste Decreto poderão ser normalizados a qualquer tempo, por ato
do Chefe do Poder Executivo.
Art. 9o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo Coronavírus
(COVID-19), podendo sofrer alteraçÕes de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADM]NISTRATIVO
MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO, SEDE DO PODER EXECUTIVO EM PALESTINA DE
GOÉS, Estado de Goiás, aos '19 dias do mês de março de 2o2o
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