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GOIÁS, 27 DE JANEIRO DE 2021. 

 

NOTA TÉCNICA Nº 04/2021  SMS  

 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DE 

MOTOTAXISTAS; RETORNO DOS TREINOS ESPORTIVOS E  DE ESCOLA DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA INFANTIL; REGULAMENTAR  EVENTOS PARTICULARES 

E  O FUNCIONAMENTO DE BARES E SIMILARES NO MUNICÍPIO DE GOIÁS – GO. 

 

Considerando:  

- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta 

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;  

- a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

- Decreto nº 9.778, de 07 de janeiro de 2020 - Prorroga até 30 de junho de 2021 a 

situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 

coronavírus COVID-19, de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020; 

- Nota Técnica nº: 15/2020 - GAB- 03076 

- Decreto nº 9.803, de 26 de janeiro de 2020 - Estabelece medida excepcional de 

restrição ao comércio de bebidas alcoólicas; 

- Reunião do COE técnico da Secretária Municipal de Saúde de 26/01/2021; 

 

Seguem abaixo as medidas de prevenção e controle mínimos de ambientes e pessoas que 

tem por finalidade, evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus para as 

flexibilizações de que trata esta nota técnica. Ressalta-se que os protocolos referentes às 

atividades estão publicados de forma conjunta nessa nota. 

 

 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103689/decreto-9778
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103716/decreto-9803
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I – ATIVIDADE DE MOTOTAXISTA 

A atividade dos mototaxista será autorizada, mediante o cumprimento das seguintes 

recomendações: 

I. No caso de toda Síndrome Gripal (SG), que configure sinal ou sintoma de resfriado e/ou 

gripe: afastar-se imediatamente das atividades presenciais pelo período mínimo de 14 dias, 

ou mais, no caso persistência dos sinais/ sintomas, até a completa melhora. Contatar por 

telefone: UPR: 33717707/ Secretaria Municipal de Saúde: 33717750 

II. Todos mototaxistas do grupo de risco devem permanecer em casa; 

III. Mototaxista e os passageiros devem usar máscara durante todo o percurso da viagem. Caso 

o passageiro não tenha, o condutor deverá oferecer ou se negar a prestar o serviço;  

IV. O mototaxista deve trocar a máscara a cada 2 horas;  

V. O mototaxista deverá disponibilizar o álcool gel 70% para higienização das mãos ao cliente 

antes de tocar em qualquer equipamento para sua condução; 

VI. Deve realizar limpeza e higienização com álcool 70% nas partes de contato do passageiro 

com a moto (o assento, alça de segurança da motocicleta etc.), em cada viagem;  

VII. Deve realizar higienização do capacete do passageiro com álcool 70%, a cada viagem;  

VIII. Não permitir que outras pessoas toquem em seus cartões de crédito ou débito na hora do 

pagamento, se possível, tenha preferência por pagamentos utilizando a tecnologia de 

aproximação. Evite pagar com dinheiro, na impossibilidade, mototaxista e passageiro 

devem realizar a higienização das mãos com álcool 70% 

IX. O uso de toca descartável pelo passageiro é obrigatório. A mesma deverá ser ofertada pelo 

condutor. 

 

II – FUNCIONAMENTO DE BARES E SIMILARES 

O funcionamento fica condicionado ao cumprimento dos protocolos sanitários para essa 

categoria e do estado respeitando ainda os novos horários: 

a) suspender a venda de bebidas alcóolicas às 22h  
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b) encerrar suas atividades às 22h30 minutos. 

 

III – TREINOS ESPORTIVOS E ESCOLAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 

Os esportes que são praticados com mais de uma pessoa e envolvam algum material 

compartilhado, como uma bola de tênis, vôlei, futebol, basquete ou de tênis de mesa entre outros, 

também apresentam risco de contaminação. Caso alguém contaminado encoste nos olhos, boca 

ou nariz durante a partida e pegue a bola sem higienizar a mão, o que normalmente ocorre durante 

a prática destes esportes, o vírus pode ser transmitido através do material compartilhado para a 

outra pessoa. 

Para prevenir a transmissão, recomendamos medidas, cuja iniciativa cabe aos praticantes. 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Para funcionar, os clubes sociais e recreativos para atividades físicas e esportivas, deverão 

obter autorização do Município, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

I- Obter, junto à Vigilância Sanitária Municipal, autorização para reabertura/retomada 

de suas atividades; 

II- Assinar o Termo de Compromisso, mediante o qual o responsável ficará ciente que 

deverá atender todos os protocolos gerais de Biossegurança; 

 

PROTOCOLO GERAL: 

I. As modalidades esportivas, bem como escolas de iniciação esportiva, deverão ocorrer 

somente para treinamento físico e funcional, mantendo o distanciamento de pelo menos 

1,5m entre os participantes; 

II. Para crianças abaixo de 12 anos é necessária autorização por escrito dos pais ou 

responsáveis e assinatura de Termo de Responsabilidade. 

III. Realizar a aferição da temperatura dos clientes na entrada do estabelecimento mediante 

termômetro infravermelho, sem contato, ficando vedado o acesso daqueles que 

apresentarem temperatura acima de 37,5°C, bem como das pessoas que estão no mesmo 
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veículo ou grupo familiar; 

IV. Na recepção do clube, deverá ser instituído mecanismo de controle de frequentadores com 

nome, contato, data e horário de entrada e saída para no caso de necessidade a SMS fazer o 

rastreamento; 

V. É obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido não tecido (TNT) ou tecido de 

algodão por todos os funcionários e clientes durante a permanência no estabelecimento, 

como também manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta 

centímetros) entre as pessoas; 

VI. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, deve ser realizada a limpeza 

geral e a desinfecção de todos os ambientes pelo menos uma vez por período (matutino, 

vespertino e noturno); 

VII. Devem ser disponibilizados cartazes com as regras de funcionamento autorizadas e as 

restrições sanitárias adotadas, em local visível e de fácil acesso; 

VIII. No local deve estar disponível álcool 70% em pontos de maior circulação, para 

higienização das mãos; 

IX. Clientes e colaboradores devem realizar a higienização de mãos com álcool 70% na 

entrada e na saída do estabelecimento e durante a realização das atividades; 

X. Manter os banheiros limpos e abastecidos com papel higiênico. Os lavatórios de mãos 

devem estar sempre abastecidos com sabonete líquido, papel toalha e lixeiras. É indicado 

que pelo menos uma vez ao dia, após a limpeza, o banheiro deverá ser desinfetado com 

hipoclorito de sódio a 1% (espalhar o produto e deixar por 10 minutos, procedendo o 

enxague e secagem imediata). Se optarem por outro produto desinfetante, deverá estar 

autorizado pelo Ministério da Saúde. Os banheiros devem estar providos de sabonete 

líquido, toalha de papel e álcool 70%; 

XI. Não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de vestimentas no local; 

XII. Os Treinos deverão ser apenas ao ar livre e sem qualquer contato físico; 

XIII. Os treinos deverão ser somente de ordem técnica e física de forma a permitir que os atletas 

estejam fisicamente ativos, informando os atletas que não terá caráter competitivo; 

XIV. Os atletas devem treinar isoladamente com a presença do treinador que devem estar 

sempre a uma distância de segurança de, no mínimo, 04 metros. Não se cruzam 

diretamente com entre os atletas e/ou treinador; 



 
 
 

 
 

 
 
SECRETARIA DE SAÚDE -   Rua Americano do Brasil nº 19 – centro – Goiás-GO   CEP 76600-000   -   62 3371-7750 

 

XV. Nos treinos específicos de futebol, poderá ter até 02 grupos de no máximo 05 pessoas no 

campo respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros; 

XVI. Evitar conversas no momento do treino em que estiver sem máscara; 

XVII. No caso de esportes que utiliza bolas ou outros equipamentos cada um deverá treinar com 

a sua bola (identificada e higienizada previamente); 

XVIII. Proibido o compartilhamento de objetos/equipamentos utilizados no momento os treinos 

(bolas, pesos, bastão entre outros); 

XIX. Todos os equipamentos utilizados nos treinos deverão ser higienizados (água e sabão) e 

desinfetar (álcool 70%) a cada treino; 

XX. Não será permitido a permanência do atleta no local após o treino e/ou antes do horário 

agendado; 

XXI. Não será permitido a presença de acompanhantes e expectadores no espaço específico 

para os treinos; 

XXII. OBRIGATÓRIO uso de máscara pelos atletas e treinadores; 

XXIII. Devem vir já equipados de casa, PROIBIDO utilizar vestiários; 

XXIV. PROIBIDO uso de bebedouros; 

XXV. Cada atleta trará sua garrafa de água com identificação, ficando expressamente proibido 

a troca ou compartilhamento da mesma; 

XXVI. Evitar levar objetos pessoais/bolsas entre outros; 

XXVII. PROIBIDO consumir e/ou compartilhar alimentos; 

XXVIII. Proibir conversas paralelas durante o período que estiver realizando os treinos; 

XXIX. Evitar tocar os olhos, nariz ou boca; 

XXX. No caso de sintomas (tosse, febre, cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza 

generalizada, perda do olfato ou paladar, sintomas gastrointestinais etc.) ou de pessoas 

que viva com eles, os atletas não poderão comparecer aos treinos, e deverão informar a 

SMS para que providências e monitoramentos sejam realizados. 

 

IV – EVENTOS PARTICULARES 

Para a realização de eventos particulares,  os organizadores deverão: 

 

I. Obter junto à Vigilância Sanitária Municipal, autorização para a realização do evento, 
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A autorização dos eventos se condiciona:  

a. ao  respeito dos Protocolos de Biossegurança, com até 50% da capacidade do local e, no 

máximo, 150 pessoas, como exposto na Nota Técnica nº: 15/2020 - GAB- 03076; 

b. Solicitação com no mínimo 48h de antecedência do evento. Fornecendo informações de 

data, horário, local, lista de convidados com nome e contato; será analisado com a lista 

de pacientes em tratamento; 

c. Assinar o Termo de Compromisso, mediante o qual o responsável ficará ciente que deverá 

atender todos os protocolos gerais e específicos. 

 

II. A autorização da Vigilância Sanitária, não exclui a necessidade de autorização dos 

demais órgãos para a realização de eventos. (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 

Conselho Tutelar, Samu e Prefeitura Municipal) 

III. Durante o período de 12 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2021, fica proibido 

a realização de qualquer tipo de evento, (públicos e privados) no município de Goiás. 

 

PROTOCOLO GERAL 

I. São permitidos eventos corporativos e sociais (casamentos, aniversários e 

confraternizações particulares/empresariais) realizados em residências ou em salões que 

alugam o espaço para essa finalidade.  

II. Os eventos terão no máximo cinco horas de duração, independentemente do horário de 

início. 

III. Ficam vedados o comercio e o consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso público 

ou coletivo conforme Decreto Estadual nº 9.803 de 26/01/2021 

Organização do espaço e conduta dos participantes 

I. A utilização de máscara é obrigatória durante todo o período de permanência no local, 

sendo permitido retirá-la somente no momento do consumo de alimentos e bebidas. 

II. Caso formem-se filas, adotar 2m (dois metros) de distância entre as pessoas.  

III. Os participantes, após acomodação, devem evitar circular dentro do estabelecimento. 

Caso necessite circular, devem obrigatoriamente fazer uso de máscara.  
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IV. Organizar as mesas de forma que elas fiquem com distância mínima de 2 (dois) metros 

umas das outras, com limitação de 8 (oito) pessoas por mesa. O número de convidados 

presentes não pode ultrapassar 30% da capacidade total de ocupação do espaço.  

V. Disponibilizar álcool 70% para clientes, funcionários e entregadores higienizarem as 

mãos, colocando os dispensadores em pontos estratégicos (entrada, corredores, 

lavatórios, banheiros, balcões de atendimento e “caixas”) e próximo à área de 

manipulação de alimentos.  

VI. Cumprimentar as pessoas sem contato físico, sejam colegas, trabalhadores/colaboradores 

ou convidados; 

VII. No caso do serviço de bufê, colocar a disposição funcionários, utilizando devidamente 

máscara, touca e luva descartável, para servir a comida aos clientes de forma individual 

e local adequado para o descarte, é obrigatório o uso correto da máscara. Observar a fila 

para que as pessoas se mantenham distantes entre si.  

VIII. Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros ou qualquer outro alimento/tempero que seja 

acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso individual.  

IX. Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação.  

X. Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de 

alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04).  

XI. Disponibilização de EPIs por parte do estabelecimento para os funcionários (máscaras, 

toucas e luvas descartáveis).  

XII. Priorizar métodos eletrônicos de pagamento. 

Limpeza e higienização 

I. Higienizar as superfícies de toque com álcool 70% (setenta por cento), solução de 

hipoclorito de sódio ou outro produto adequado, no início das atividades e após cada uso, 

durante todo o período de funcionamento; 

II. Saneantes utilizados devem estar regularizados junto à Anvisa, e o modo de uso deve 

seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;  

III. Lavar com água e sabão os utensílios do serviço (como espátulas, pegadores, conchas e 

similares) a cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os cabos; 
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IV. Reforçar os procedimentos de higiene em todos os ambientes, como depósitos, sanitários 

e áreas de circulação de pessoas; 

V. Manter o ambiente interno ventilado, deixando portas, janelas e similares abertos durante 

o horário de funcionamento; 

VI. Permitido o uso de ar-condicionado, seguindo rigorosamente os procedimentos de 

manutenção e limpeza dos equipamentos segundo as normas vigentes e orientações do 

fabricante; 

VII. Orientar manipuladores de alimentos a higienizarem mãos e antebraços com água e 

sabonete líquido inodoro. Após a secagem das mãos em papel toalha, aplicar agente 

antisséptico (preferencialmente álcool em gel 70% ou outro antisséptico registrado na 

Anvisa); 

VIII. Indicar o uso de toalhas de papel não reciclado e lixeira acionada sem contato manual. 

IX. Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos convidados e funcionários 

ou reforçar os procedimentos de higiene em copos não descartáveis. 

 

A responsabilidade pela divulgação, aplicação e controle das determinações desta Nota 

Técnica é do representante legal e do responsável técnico do estabelecimento. 

Todos os estabelecimentos situados no Município continuam sujeitos à fiscalização 

municipal para a verificação do cumprimento das medidas preventivas relacionadas à COVID-

19, além de requisitos higiênico-sanitários, condições de salubridade, segurança e saúde dos 

seus trabalhadores, bem como aos demais requisitos de prevenção de riscos à saúde individual 

e coletiva da população resultantes das atividades desenvolvidas. 

 O descumprimento do disposto nesta Nota Técnica configura infração e acarretará a perda 

imediata da autorização de funcionamento e consequente fechamento do estabelecimento, além 

da autuação prevista. 

 

 

 


