
 

 

DECRETO N° 296/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

 

“Altera e acrescenta dispositivos e redações ao 

Decreto Municipal nº 168 de 19 de maio de 2021 e dá 

outras providências.” 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJÃO-GO, no uso das atribuições que lhe 

conferem as Constituições da República, do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica do 

Município e 

 

  CONSIDERANDO o cenário pandêmico vivido no Município de Varjão, cuja 

análise advém do número de diagnósticos semanais de contaminação pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19 e/ou Sars-CoV-2); 

 

  DECRETA: 

 

  Art. 1º. Fica alterada a redação do §5º do artigo 1º do Decreto Municipal de nº 

168 de 19 de maio de 2021, que assim passará a dispor: 

 

§5º. Todos os estabelecimentos comerciais, essenciais ou não, terão 

funcionamento de segunda à domingo, sem limitação de horário, todavia, 

condicionada ao cumprimento dos protocolos estabelecidos no Decreto 

Municipal de nº 168 de 19 de maio de 2021 e Notas Técnicas da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

    



 

 

  Art. 2º. Fica alterado o “Parágrafo único” do art. 2º do Decreto Municipal de nº 

168 de 19 de maio de 2021, que passará a ser §1º, bem como inclusos, ao mesmo dispositivo, os 

§2º e §3º, conjuntamente com seus respectivos incisos, com as seguintes redações: 

 

II – Quando da realização de eventos particulares deve-se obedecer o limite de 

50% (cinquenta por cento) da capacidade de ocupação ou um participante para 

cada 12m² (doze metros quadrados) da área do espaço, limitada à capacidade 

máxima de 200 (duzentas) pessoas e obedecidas os demais protocolos 

estabelecidos no Decreto Municipal de nº 168 de 19 de maio de 2021 e Notas 

Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, excluindo-se da presente vedação os 

eventos de cunho social e público, estes que poderão ser realizados sem limitação 

de público, promovidos em espaços comerciais ou não, clubes recreativos ou em 

logradouros públicos, deve ser respeitado 

 

  Art. 3°. Impõe-se que as demais disposições do Decreto Municipal de nº 168 de 

19 de maio de 2021, permanecem inalteradas e em expressa vigência. 

 

  Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VARJÃO, ESTADO DE 

GOIÁS, aos 31 dias de agosto de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

Rafael Pereira Machado Franco 

Prefeito Municipal 
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