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NOTA TÉCNICA Nº 02, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

 

 

 

  O COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, mantido pelo 

art. 2º do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, vem apresentar seu posiciona-

mento sobre o combate à epidemia em âmbito Municipal, conforme reunião ordinária 

do dia 2 de março de 2021, nos termos que segue: 

  CONSIDERANDO o estado de calamidade pública em nossa Macrorregi-

ão, valendo-se das informações do Governo Estadual; 

  CONSIDERANDO o número de aumento de casos de paciente com ne-

cessidade de internação hospitalar e a lotação de Unidades de Terapias Intensivas – 

UTIs no Estado de Goiás; 

  CONSIDERANDO que o Hospital Municipal de Morrinhos alerta quanto 

as medidas de restrição e prevenção em relação ao COVID 19; 

  CONSIDERANDO que atualmente estamos com três pacientes depen-

dentes de ventilação mecânica e dois em estado crítico aguardando vaga de transfe-

rência para Unidades de Terapias Intensivas – UTIs no Estado de Goiás, e que du-

rante cinco dias consecutivos o sistema de regulação estadual não dispõe das referi-

das vagas; 

  CONSIDERANDO a última tentativa do Poder Público em não restringir 

ainda mais as atividades civis, empresariais e comerciais, em prol da situação crítica 

sanitária pela qual passamos; 
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  CONSIDERANDO a busca de apoio da população no que toca a tentati-

va do Poder Público de evitar-se medidas rigorosas que prejudicariam ainda mais o 

comércio, setor de serviços e atividades civis; 

  RESOLVE: 

  Art. 1º É determinado que o Setor de Posturas e Edificações aumente o 

rigor nos atos de efetivo cumprimento do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, 

aplicando todas as penalidades cabíveis aos infratores. 

  Parágrafo único. A medida descrita no caput compreende a aplicação 

de multas e interdição de estabelecimentos comerciais, nos termos do § 7º do art. 35 

do Decreto nº de 14 de janeiro de 2021, sem prejuízo das demais penalidades cabí-

veis. 

  Art. 2º Caso o número de casos constatados nos próximos sete dias 

recrudesça, o Comitê de Prevenção e ao Coronavírus / Morrinhos irá deliberar sob a 

adoção de uma lei seca, em que durante um prazo pré-determinado ficará expressa-

mente proibida a venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial 

de Morrinhos, seja no varejo, seja no atacado.  

  § 1º A medida descrita no caput não elide outras ações e decisões sani-

tárias convenientes para a contenção da COVID 19. 

  § 2º A adoção de eventual lei seca conta com o apoio do Ministério Pú-

blico do Estado de Goiás, através da 2ª Promotoria de Justiça.  

  Art. 3º Caso o número de casos constatados nos próximos sete dias 

recrudesça, o Comitê de Prevenção e ao Coronavírus/Morrinhos irá deliberar sobre 

eventual fechamento dos segmentos sociais civis, empresariais e comerciais. 

  Art. 4º Fica deliberado em conjunto com o Ministério Público – MP/GO 

que pessoas positivas para COVID 19, devidamente identificadas pela Secretaria de 

Saúde, que estejam exercendo suas atividades rotineiras e circulando em sociedade, 

a despeito de um isolamento recomendado, ficarão sujeitas a responderem por um 
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Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, sem prejuízo da ação penal cabível a 

ser promovida pelo órgão ministerial.    

Morrinhos, 2 de março de 2021; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 

 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 

=Presidente do Comitê= 
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