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NOTA TÉCNICA N° 16/2021 SMS                                      GOIÁS, 21 DE MAIO DE 2021. 

 

 

TRAZ OBSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS REFERENTES AO  

DECRETO N° 92, DE 20 DE MAIO DE 2021, O QUE SE REFERE AO  

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FUNCIONAMENTO DE 

 CERTOS ESTABELECIMENTOS 

 

 

 

 

Em complementação as determinações do decreto municipal n° 92, de 20 de maio de 2021. A 

Secretaria Municipal de Saúde faz as seguintes observações: 

 

I- O transporte de passageiros pelos mototaxistas fica autorizado de segunda a sexta até 

as 19 horas e sábado até as 13 horas. O serviço de entrega fica autorizado diariamente 

até as 23 horas. Desde que cumprindo os protocolos sanitários pertinentes para a 

atividade, apresentado na Nota técnica n° 04/2021 SMS, disponível no site da 

prefeitura. A saber: 

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.  Mototaxistas 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; 
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II- O moto taxista poderá realizar o serviço de entrega diariamente até as 23 horas. 

 

III- As atividades comerciais não descritas no Art 1° do decreto, ficam autorizadas a 

funcionar com a finalidade de recebimento e entrega de mercadorias e recebimento de 

contas. Desde que seguindo os protocolos sanitários, sendo vedado a entrada de 

clientes e a aglomeração na área externa do estabelecimento. As portas devem 

permanecer parcialmente fechadas e com barreiras físicas impedindo a entrada no 

estabelecimento. Excetuando-se distribuidoras, bares botequins e similares. 

 

IV- Estabelecimento cuja atividade principal e predominante seja Distribuidora de bebidas 

deverá permanecer fechada, funcionando apenas com a atividade de delivery até as 19 

horas. 

 

V- Salões de beleza, barbearias e afins, poderão funcionar, de acordo com Nota Técnica 

n° 07/2021 SMS, e o protocolo específico, disponíveis no site da prefeitura. Dentre as 

medidas preventivas, destaca-se:  

 

1. Atendimento exclusivamente por agendamento. Só será permitida a 

presença de um cliente por vez no estabelecimento.  

2. Os horários agendados devem ser espaçados de modo a ser suficiente 

para o procedimento e a higienização dos utensílios e equipamentos.  

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

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.  

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.  

 

 

 

________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás - 
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