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NOTA TÉCNICA n°07/2021 SMS                          GOIÁS, 12 DE MARÇO DE 2021  

 

RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS RESTRITIVAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

GOIÁS  

 

Considerando: 

- Que o Supremo Tribunal Federal - STF, na ADI-6341, reconheceu a competência e 

autonomia dos Municípios em regular as atividades locais no combate ao Corona vírus 

(COVID-19);  

- O surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 já em circulação em território goiano; 

- Que há um relaxamento social nas medidas de isolamento e de distanciamento entre os 

indivíduos; 

- Que estamos vivendo no Brasil o pior e mais preocupante momento da pandemia desde 

a confirmação do primeiro caso de COVID-19 em fevereiro de 2020; 

- Os informes epidemiológicos sobre a contaminação por Corona vírus expedidos 

diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiás;  

- A lotação dos leitos da UTI Covid-19 do Hospital São Pedro, assim como dos leitos da 

rede privada e pública do Estado de Goiás;  

- A Nota Técnica nº: 1/2021 - GAB- 03076 da Secretaria de Estado da Saúde, de 16 de 

fevereiro de 2021;  

- A Nota técnica n°06/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, de 25 de fevereiro de 2021; 

- A Nota Técnica nº: 3/2021 - GAB- 03076 da Secretaria de Estado de Saúde, de 28 de 

fevereiro de 2021; 

- O mapa de risco emitido pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, em 12 de março 

de 2021. Que mostra a Região do Rio Vermelho em SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, 

assim como a maioria absoluta das outras regiões do Estado. 

- Reunião do COE da Secretaria Municipal de Saúde realizada no dia 12 de março de 

2021; 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiás, recomenda a manutenção das 

medidas restritivas descritas no Decreto Municipal n° 54, de 27 de fevereiro de 2021, até 



 
 
 

 

 

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

 

o dia 22 de março de 2021, podendo ser prorrogado a depender da avaliação das 

autoridades sanitárias do Estado e Município, com as seguintes alterações:  

1. Salões de beleza, barbearias e afins, poderão funcionar, desde que cumprindo 

rigorosamente o PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO 

DA CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 EM SALÕES DE BELEZA, 

BARBEARIAS E AFINS, anexo a esta nota e disponível no site da Prefeitura 

Municipal de Goiás. 

 Dentre as medidas preventivas, destaca-se: 

1.1.Atendimento exclusivamente por agendamento. Só será permitida a 

presença de um cliente por vez no estabelecimento. 

1.2.Os horários agendados devem ser espaçados de modo a ser suficiente para 

o procedimento e a higienização dos utensílios e equipamentos. 

1.3.É obrigatório o uso de máscara pelo funcionário e cliente; 

1.4.As toalhas utilizadas durante os procedimentos devem ser 

OBRIGATORIAMENTE de uso individual. Após o uso devem ser 

colocadas em saco plástico para serem lavadas antes de reutilizadas; uma 

alternativa é que o cliente leve sua própria toalha e utensílios, se for o caso. 

1.5.As capas devem ser PREFERENCIALMENTE descartáveis, na 

impossibilidade, poderá ser utilizado capas de tecido, desde que sejam em 

número suficiente para os clientes agendados. A capa é 

OBRIGATORIAMENTE de uso individual.  As capas limpas, devem ser 

embaladas individualmente. Após usadas devem ser colocadas em sacos 

plásticos para serem lavadas posteriormente.  

 

2. Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Padarias, Pit Dogs e similares devem: 

2.1.Recolher todas mesas e cadeiras, na impossibilidade, devem interditá-las, 

uma vez que o consumo de bebidas e alimentos nos estabelecimentos está 

proibido. 

2.2. Após as 19h, quando só está autorizado o serviço de Delivery, os 

estabelecimentos devem permanecer parcialmente fechados, aberto 

somente para a circulação de ar do ambiente e entrada e saída de 

entregadores. 
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2.3. Estabelecimentos que não oferecem o serviço de “entrega no balcão” e/ou 

o serviço delivery, devem permanecer fechados. 

 

3. As salas de vacinas, continuam funcionando normalmente cumprindo o calendário 

vacinal; 

4. Funerais/ Velórios ficam permitidos, seguindo os protocolos, com presença 

máxima de 10 pessoas e duração máxima de 4 horas; 

 

5. Velórios decorrentes de óbitos por Covid-19, ou suspeitos ficam PROIBIDOS. A 

cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomeração de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como 

outras medidas de distanciamento e de etiqueta respiratória; 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás/GO 


