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DECRETO Nº  77/2020,                             AVELINOPOLIS 15 DE JUNHO DE 2020. 

 

“Estabelece medidas de enfrentamento ao COVID-19 
e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AVELINÓPOLIS, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO, que baseado na ciência e em 

recomendações médicas, o isolamento social da população, durante o período 

excepcional de surto da doença, é a medida mais eficaz para o controle do avanço 

do COVID-19 (coronavírus), tendo em vista seu impacto direto na curva de 

crescimento da pandemia; 

CONSIDERANDO, que o isolamento social da população está 

sendo adotado no território estadual, como a alternativa mais responsável, no 

combate à disseminação do COVID-19 (coronavírus) com o objetivo de conter o 

rápido crescimento do número de infectados no estado, fazendo com que a rede 

de saúde, pública e privada, consiga se adequar a demanda de pacientes que 

precisarão de atendimento médico, assim permitindo que mais vidas sejam 

salvas; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º do Decreto nº 9.653 

de 19 de abril de 2020 do Governo do Estado de Goiás, que autoriza o Munícipio a 

legislar quanto a flexibilização do comércio local, desde que atendidos os critérios 

epidemiológicos e exigências das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde, em 

30 de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de importância 

internacional em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus); 
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CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 30 da 

Constituição Federal, onde prevê que é de competência dos municípios “legislar 

sobre assuntos de interesse local”; 

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal nº. 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus;  

CONSIDERANDO decisão do Supremo Tribunal Federal que 

reconhece e assegura o exercício da competência concorrente dos governos 

estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais para adoção ou 

manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante pandemia; 

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 do vírus COVID – 19 

(novo Coronavírus) no Município; 

CONSIDERANDO, finalmente que o Município de 

Avelinópolis, está apresentando CASO CONFIRMADO DE COVID-19 (Novo 

Coronavirus); 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica terminantemente proibido o comércio 

ambulante em nossa cidade, exceto os ambulantes de Feira livre realizada nas 

quartas-feiras, onde os mesmos deverão atender as normas técnicas para a sua 

execução. 
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Art. 2º. Os velórios de pessoas não qualificadas como 

suspeitas de COVID-19 (Novo Coronavírus) deverão obedecer às seguintes 

medidas: 

I - o número de familiares presentes à cerimônia de velório fica limitado a 10 

(dez) pessoas; 

II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado a 3 (três) horas de duração, com 

a urna lacrada, em sala ou local arejado e não será permitido velório em 

residência; 

III - a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoriamente entre as 7h (sete 

horas) e 16h (dezesseis horas); e 

IV - os responsáveis pela organização e realização da cerimônia de velório 

deverão providenciar avisos, a serem afixados em local de fácil visualização, 

recomendando que pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, grávidas, crianças 

menores de 12 (doze) anos e portadores de morbidades não ingressem no local. 

 

Art. 3º. Nos casos de realização de cerimônia de velório de 

acordo com o previsto no artigo 1º deste Decreto, deve o responsável pelo serviço 

disponibilizar no local da cerimônia: água, sabonete líquido, papel toalha e álcool 

em gel 70% (setenta por cento), para a higienização das mãos. 

§ 1º. As urnas funerárias deverão ser higienizadas com álcool líquido a 70% 

(setenta por cento), antes de serem levadas para as cerimônias de velório. 

§ 2º. Os responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar todas as medidas 

conforme orientações normativas expedidas pelas autoridades sanitárias. 

 

Art. 4º. No caso de óbito de pessoas com diagnóstico 

confirmado ou suspeito de COVID-19 (Novo Coronavírus), os corpos deverão ser 

embalados em sacos de óbito, colocados em urnas lacradas, que não devem ser 
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abertas em nenhuma hipótese, e seguir diretamente para o sepultamento, sem a 

realização de cerimônia de velório e sem público presente no cemitério, podendo 

ser acompanhado por apenas um familiar ou representante da família. 

 

Art. 5º. Todos aqueles que forem manusear os corpos de 

pessoas suspeitas ou confirmadas de contaminação pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus) devem estar equipados com os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades 

sanitárias responsáveis. 

Art. 6º. Aquele que estiver transitando no território 

Municipal sem o uso de máscara, será multado no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), valor este que será revertido para o Fundo Municipal de Saúde, 

para o combate a COVID-19 (novo Coronavírus).” 

 

Art. 7º. O descumprimento das medidas de saúde para o 

enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus) decretadas no âmbito do 

Município de Avelinopolis, enseja ao infrator a aplicação de multa diária de até R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas administrativas 

como a apreensão, interdição e o emprego de força policial, bem como da 

responsabilização civil e penal, pela caracterização de crime contra a saúde 

pública, tipificado no art. 268 do Código Penal.  

Parágrafo único. A multa de que trata o caput observará os 

valores mínimos:  

I - de R$ 1.000,00 (um mil reais) para pessoas naturais;  

II - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pessoas jurídicas de 

direito privado.  
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Art. 8º. Para a aplicação da multa de que trata este Decreto, a 

responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, na medida de 

sua culpabilidade. 

 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, tendo sua vigência enquanto perdurar a situação de Emergência em 

Saúde Pública Internacional e Nacional, revogando as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Avelinópolis, aos 15 dias 

de junho de 2020. 

 

 


