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DECRETO N.º 1090/2020                                           DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
NOVO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

no uso de suas atribuições e no interesse da administração, 
 

 Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 
da República; 

 
 Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, 

no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
 
 Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de 

resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de acompanhamento e 
suporte dos casos suspeitos e confirmados; 

 
 Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município, no Estado de Goiás 
e no Brasil; 

 
 Considerando a determinação da Secretaria de Estado de Saúde de 
paralisação das aulas, em todos os níveis educacionais, públicos e privado, de modo 

a interromper as atividades por 15 dias preferencialmente a partir de 16/03/2020.  
 

 Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que 
os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 
 

 DECRETA: 
 

 Art. 1º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Lagoa Santa, 
pelo prazo de quinze dias: 
 I – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder 

Público; 
 II – atividades coletivas em geral; 
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 III – atividades educacionais em todas as escolas da rede de ensino 

do Município. 
 § 1º. A suspensão das aulas na rede de ensino no Município de 

Lagoa Santa, de que trata o inciso III, deverá ser compreendida como recesso 
escolar e terá início a partir do dia 16 de março de 2020, nos termos deste Decreto. 
 § 2º. O recesso escolar terá duração máxima de 15 dias corridos, 

independente do quantitativo de dias de recesso constante no calendário escolar da 
unidade de ensino. 

 § 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário 
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 

  Art. 2º. Os bares e restaurantes deverão observar na organização 
de suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas. 

 
 Parágrafo único. Nos eventos abertos recomenda-se a distância 
mínima de um metro entre as pessoas. 

  
 Art. 3º. Qualquer servidor público ou contratado por empresa que 

presta serviço para o Município de Lagoa Santa, que apresentar febre e/ou sintomas 
respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade 
para respirar e batimento das asas nasais), deverá permanecer em casa e adotar o 

regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia imediata. 
 
 Art. 4º. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao 

cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento 
acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

 
 Art. 5º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas 
a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 1º. 

 
 Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de 2020. 
 

 
 
 

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO 

Prefeito Municipal    


