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Decreto nº 55, de 16 de março de 2020. 

"Fstahelece medidas para o enjrentumento do 

emergência de saúde pública de importáncia 

interrwcionol. no âmbito do Município de l d:s 

Ranchos, Estado de Goicís, em razâo du 

disseminaçêío do novo coronavirús (2019-

nCo 1')." 

O Prefeito Municipal de Três Ranchos. Estado de Goiás, 11 0 uso de s uas 

atribuições legais que lhe são at ribuídas pela Lei Orgânica e 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. ga rantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à re<lução do risco de doença e Jc 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. 

proteção e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde. no dia 11 de 

março de 2020, como pandemia, n pro liferação do Novo Coronavírus; 

Cons iderando n necessidade de se estabelecer um plano de resposta e também 

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 ev itar 

a disseminação da doença. 

DEC RETA: 
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A11. 1 º. Este Decreto tem por objetivo estabelecer as med idas para enfren tamento 

da emergência de saúde pública de importünci:.i internac ional. ckcorrenll' J<1 proli fc ra<,:âo 

do novo coronavírus. no âmbito do Município ele Trcs Ranchos. 

Art. 2°. P<1 ra enfrentamento ela emergéncia ele saúde pC1blic<1 de import:1ncia 

internacional. decorrente do coronavírus. fica proibida a concessão de alvarás p<1ra a 

reali zação ele eventos públicos e privados nn Município. 

Art. 3°. A Secretaria Municipal de Saúde deverá publicar plano de contingcncia 

a ser seguido pelos cidadãos. ele fo rma a di ssemi nar as orientações à população e poderá 

restringir, excepcional e temporariamente, a entrada e s<1ida da cidade. conforme 

recomendação técnica e fundamentada da Agência Nac iona l de Vigilância SaniHíria -

Anvisa. por rodovia ou rio. 

Art. 4°. Será criado. 1111 Jmbito desta prefeitura. com a participação de servidores 

de todas as Secretari as Municipais. o Comitê Municipal dt· F:nfrentamento à Pandemia dP 

eoronavírus, com o objeti vo de monitorar os aconteci mentos decorrentes desta. antecipar

sc, hem como dar respostas imediatas a esta. 

Art. 5°. Ficam suspensas, as alividadcs presenciais relacionadas a seguir, durante 

um período de 15 (quinze) dias. podendo este prnzo ser prorrogado: 

1. no âmbito das repartições públicas muni cipais, exceto na Secretaria de Saúde. 

que atuará conforme descrito neste decreto; 

1. das escolas da rede municipal de ensino do Município; 

Ili. nas quadras municipais, como futebol. taekwondo, capoeira, entre outras. 

Parágrafo Único. As atividades presenciais suspensas serão real izadas :1 

distância e o Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia do coronavírus deveró 

estabelecer os procedimentos e as regras para a reali zação deste atendi mento. 
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Art. 6º. As atividadL·s no fünbito d;.i Secretaria Municipal de Sa L1dL· ocorrerão da 

seguinte forma: 

~ 1 º. os atendimentos 111éclico e odontológico serão realizndos apenas nos casos 

de urgência e emergêncin, nas Unidades de Saúde do Município (US Eurípcdes Pereira 

f-erreira e Ul3Sf- Leonídia Mnria Mendes): 

~2º. o Centro ele Atenção Psicossocial continuar.í recebendo arenas os pnc ic:n tcs 

que _já se encontram em trata111ento nesta data. devendo os demais procurar as outr:1s 

Unidades de Saúde, em caso de urgência/emergência: 

~3º. as visitas das Agentes Comunitúrias de Saúde serão restritas a pacientes 

crônicos, idosos e acamados: 

§4''. As atividades na /\caclemia da Saúde Tr~s Ranchos em Movimento 

Integrado estão suspensas. por um período de 15 (quinze) dias. podendo este prazo ser 

prorrogado. em caso de necessidade: 

~5º. As atividades das Yigilúncias Sanitária e Epidemiológica continuarão 

funcionando normalmente. 

Art. 7°. Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 8''. No caso de suspeita ou confirmação da sorologia para coronavírus. o 

paciente deverá sujeitar-se ao cumprimento das medidas determinadas pelo proliss iunal 

da saúde e o descumprimento acarretarú responsahilização. nos termos previstos em lei . 

Art. 9°. Fica dispensada a licitação para aquisiçüo de bens. serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do 

coronavírus, de que trata este Decreto. 

~ 1 '' A dispensa ele licitaçi'ío a que se refere o caput deste artigo é temporária e 

aplica-se apenas enquanto perdurar a emcrgcncia de saúde pública, ele importância 

internac ional. decorrente do coro11avírus. 

Avenida Coronel Lev1no Lopes, nº 17. Centro T1 és Ranchos. GO 
Telefones (64) 3967-8000 

3 



GOVE RNO DE~ 

"' TRES RANCHOS 
.!J", :{ ),.]'.(• 

. \,f:<.10 âlladi· 11<• 1 1,f '' 'Lquífw 

~ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente di sponibilizadas e111 s ítio olicial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo. no que couber. além das informações previstas no ~ 

3º do art. 8º da Lei nº 12.527. ele 18 de novembro de 20 11. o nome do contratado. o 

número de sua inscrição na Receita federal do 13rasil. o prazo contratual , o valor e o 

respecti vo processo de co11trataç:1o ou aqui sição. 

Art. 1 O. Este Decret<1 vigorará enquanto perdurar o estado ck emergência 

internacional pelo coronavírus responsável pelo atual surto e entra cm vigor na data de 

sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, aos 1 ó dias do més de março de 2020. 

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeito Municipal 

Três Ranchos - GO 
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