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DECRETO Nº 002/2022, DE 08 DE JANEIRO DE 2022. 
 

” Restringe Aglomerações e eventos no 
Município de Sanclerlândia e da outros 
providencias” 

 
 

O Prefeito Municipal de Sanclerlândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO o excepcional aumento de contaminados no Município nesta data 

08 de janeiro de 2022, bem a detecção de novas variantes em nossa regional bem como no 

Estado de Goiás, conforme informações nos boletins epidemiológicos e nas redes social; 

CONSIDERANDO a necessidade de contingenciamento da disseminação do vírus; 

 

D E C R E T A 

Art. 1º. Ficam suspensos todos os eventos públicos e privados, com aglomerações, 

tais como shows, congressos, eventos esportivos, festas, “resenhas”, confraternizações, ou 

qualquer tipo de evento que gere aglomerações no âmbito do Município de Sanclerlândia e 

seus Distritos, ate o dia 24 de janeiro de 2022, em razão do aumento significativo de casos da 

doença infecciosa, viral respiratória (COVID-19), e suas variante, bem como doenças 

infecciosas causadas pelos vírus influenza; 

§ 1º. Os eventos esportivos, poderão ser realizados desde que não haja presença 

de públicos, sendo permitidos apenas os atletas e comissão técnica; 

§ 2º. As formaturas, poderão ser realizadas sendo permitidos somente a 

participação dos formandos; 

§ 3º. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado em caso de 

comprovada necessidade, com adoções de medidas de mais flexibilização ou restrição, 

conforme avaliação de riscos baseadas nas ameaças (fatores externos) e vulnerabilidades 

(fatores Internos). 

§ 4º. É obrigatória à utilização de máscaras de proteção facial para todas as pessoas 

em locais públicos e estabelecimento comerciais. 

§ 5º. Será obrigatório, nas entradas de todos os estabelecimentos, em local visível, 

álcool 70% para a higienização das mãos. 
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§ 6º. Fica proibido, por parte de qualquer estabelecimento, público ou privado, o 

atendimento de pessoas sem a utilização de máscara de proteção facial, durante o período 

fixado no artigo primeiro. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sanclerlândia, Estado de Goiás, aos oito dias do 

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 
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