
EDITAL DE COMUNICAÇÃO - EDIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 

JUSTIFICA EDIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO.

Considerando que tal ação é prevista no Decreto N.º  
30.375,    de   28    de    maio de 2010, Art. 4º, 

§2º: § 2º. No caso de relevante interesse 
para a Administração Pública Municipal ou para 
divulgação de atos em caráter de urgência, poderá 
ser autorizada, excepcionalmente, edição extra do 
Diário Oficial do Município.

Considerando ainda, os princípios de legalidade e 
transparência que regem a publicação dos atos oficiais do 
município, publica-se, na data de 31 de agosto de 2020, 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIÁRIO OFICIAL  
DE ANÁPOLIS. 

Ainda nesta data, na sequência deste documento, publica-se 
a edição ordinária do Diário Oficial do Município.

SANDRO CAIO CECÍLIO
Gerência do Diário Oficial de Anápolis

NOTA TÉCNICA - SEMUSA - N°006/2020 DE 31 DE 
AGOSTO DE 2020

“DISPÕE SOBRE AS RECOMENDAÇÕES 
A SEREM ADOTADAS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANÁPOLIS 
EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 
(CORONAVÍRUS)”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, e constitucionais;
CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do 
novo coronavírus (COVID-19) como pandemia declarada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março 
de 2020, que significa o risco potencial de a doença infecciosa 
atingir a população de forma simultânea, não se limitando a 
locais que já tenham sido identificadas como de transmissão 
interna;
CONSIDERANDO a Lei n°13.979 de 06 de Fevereiro 
de 202 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto no ano de 
2019;
CONSIDERANDO o Decreto n°9.653 de 19 de Abril de 
2020 do Governador do Estado de Goiás, que decreta situação 
de emergência em saúde pública no Estado de Goiás, em razão 
da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°44.691 de 
15 de Março de 2020 que dispõe sobre a decretação de 
situação de emergência na saúde pública no âmbito do 
Município de Anápolis, em razão da disseminação do novo 
coronavírus (COVID-19), ressaltado o art. 8° que atribui aos 
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Secretários Municipais conforme suas atribuições, editar atos 
complementares disciplinando medidas administrativas a 
serem adotadas durante a situação de emergência; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 44.954 de 05 de 
junho de 2020, no qual dispõe sobre a decretação de situação 
de emergência na saúde pública no âmbito do Município de 
Anápolis, em razão da disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências.
RECOMENDA:

 Art. 1° - Permitir o funcionamento dos cursos e atividades de 
ensino que não necessitem de reconhecimento ou autorização 
do Ministério da Educação conforme artigo 4º, parágrafo 
primeiro da RESOLUÇÃO CEE/PLENO N. 04, DE 29 
DE MAIO DE 2015, tais como cursos de idiomas, artes, 
música, profissionalizantes, preparatórios, kumon e similares 
(cursos livres) mantendo rigorosa atenção e fiscalização aos 
protocolos sanitários gerais e específicos estabelecidos pela 
vigilância em saúde. Tal recomendação poderá ser revista em 
caso de alteração significativa da situação epidemiológica do 
estado de Goiás.
Art. 2° - Esta Nota Técnica entra em vigor na data de sua 
publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANÁPOLIS, 
em 31 de agosto de 2020.
     

LUCAS LEITE DE AMORIM
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 11
Ensino

Revisão 00
Data 28/08/2020

Além dos critérios definidos no protocolo geral, os 
estabelecimentos devem seguir as especificações 

elencadas em cada panorama de risco de enfrentamento à 
Covid-19 (leve, moderado e crítico), bem como as demais 

especificações deste protocolo.

PANORAMA DE RISCO LEVE

O QUE

ABRE?

Cursos livres: são os cursos e/ou atividades de 
ensino que independem de autorização do Sistema 
Educativo do Estado de Goiás, tais como cursos de 
idiomas, artes, danças artísticas, música, profissio-
nalizantes, preparatórios, kumon e similares. 

CRITÉRIOS

PARA FUNCIONA-
MENTO

FUNCIONARÃO SEM RESTRIÇÕES DE 
DIAS

E HORÁRIOS

Cursos livres: protocolo geral e protocolo abaixo 
descrito.

PANORAMA DE RISCO MODERADO

O QUE

ABRE?

Cursos livres: cursos e atividades de ensino que 
não necessitem de reconhecimento ou autorização 
do Ministério da Educação, tais como cursos de 
idiomas, artes, música, profissionalizantes, prepa-
ratórios, kumon e similares. 

CRITÉRIOS

PARA FUNCIONA-
MENTO

DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA 
FUNCIONARÃO DAS 10HS ÀS 16HS E AOS 
FINAIS DE SEMANA NÃO FUNCIONARÃO

Cursos livres: protocolo geral e protocolo abaixo 
descrito.

PANORAMA DE RISCO CRÍTICO

O QUE

ABRE?

Cursos livres: cursos e atividades de ensino que não 
necessitem de reconhecimento ou autorização do 
Ministério da Educação, tais como cursos de idiomas, 
artes, música, profissionalizantes, kumon e similares

CRITÉRIOS

PARA FUNCIO-
NAMENTO

Cursos livres: será permitido o funcionamento dos 
cursos livres apenas na modalidade a distância, sendo 
vedadas as aulas presenciais em qualquer hipótese. 

  
1. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS 

CURSOS LIVRES 

Para estes estabelecimentos as normas que deverão 
ser obedecidas para seu funcionamento estão contidas no 
protocolo geral, acrescidas dos itens abaixo:

· Os estabelecimentos deverão adotar preferencialmente 
a modalidade de ensino a distância.

· Quando não for possível a modalidade de ensino a 
distância, as aulas presenciais deverão ocorrer com 
30% da capacidade máxima de cada sala/ambiente 
de aula ou atividades e em nenhum caso podendo 
exceder ao limite de 15 alunos simultaneamente.

· Em todos os casos deverá haver um distanciamento 
mínimo de 2 metros entre as pessoas, incluindo 
alunos, professores ou funcionários.

· Em qualquer situação não será permitida a realização 
de aulas presenciais para pessoas dos grupos de risco 
assim como de crianças e jovens até a idade de 18 
anos.

· Será obrigatório o uso de máscaras de forma a cobrir 
adequadamente boca e nariz por parte de todos os 
frequentadores, tais como alunos, professores, 
funcionários administrativos e outros.

· Manter os ambientes arejados por ventilação natural, 
(portas e janelas abertas) sempre que possível. 

o Se for necessário fazer uso de sistema 
climatizado, devem ser mantidos limpos 
os componentes em frequência adequada e 
devidamente registrada assim como a troca 
dos elementos filtrantes do mesmo.

· À entrada dos estabelecimentos deverão estar 
disponíveis sistemas para lavagem das mãos com 
água e sabão e/ou solução antisséptica adequada para 
limpeza de mãos e calçados, tais como álcool a 70% 
e hipoclorito de sódio a 1%.

· Deverá ocorrer à entrada do estabelecimento a 
aferição de temperatura de todas as pessoas que 
ingressem no mesmo, impedindo-se o ingresso de 
pessoas em estado febril ou com sintomas gripais.

· Placas de informação e advertência sobre a correta 
e adequada etiqueta respiratória, lavagem de mãos, 
afastamentos por sintomas gripais, distanciamento 
e outras medidas sanitárias deverão ser afixadas ao 
longo do estabelecimento.
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· Cada aula/encontro deverá ter o seu horário reduzido 
ao mínimo possível, sendo em todos os casos 
permitida a permanência máxima de 1 hora por aluno 
por dia.

· Quando necessárias, as atividades práticas deverão 
ocorrer com no máximo 3 alunos simultâneos, 
devendo ser evitado o contato físico entre as pessoas.

· Deverá ocorrer uma rigorosa higienização dos 
ambientes, superfícies, equipamentos e utensílios 
utilizados, com o uso de produtos antissépticos 
adequados, tais como álcool a 70% e hipoclorito de 
sódio a 1%.

o Deverá ocorrer um intervalo entre cada 
aula de no mínimo 20 minutos a fim que 
ocorram as devidas higienizações acima 
citadas, além de se evitar o encontro entre 
turmas que encerram e outras que iniciem 
suas atividades;

o O uso de instrumentos e equipamentos 
deverá ser individualizado e quando não 
for possível, os mesmos deverão ser 
higienizados com álcool a 70%, ou outro 

produto adequado, imediatamente após 
cada uso;

o Instrumentos musicais de sopro deverão 
ser utilizados somente de maneira 
individualizada, sendo vedado em qualquer 
situação o compartilhamento dos mesmos;

o As aulas de coro, canto ou similares estão 
vedadas;

o As aulas de danças artísticas permitidas 
neste protocolo deverão ocorrer apenas com 
o ensino técnico sendo vedado o contato 
físico;

· Somente utilizar recipientes individuais para o 
consumo de água, não permitindo o contato direto da 
boca com as torneiras dos bebedouros. 

o Cuidado especial deve ser tomado ao encher 
as garrafas de água, evitando-se o contato 
de seu bocal de torneiras de bebedouros. 

· Não será permitida a venda ou distribuição de 
alimentos ou bebidas no estabelecimento durante a 
realização das aulas.
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Documentos conferem com os originais - Decreto Nº 30.375, de 28 
de Maio DE 2010, que Dispõe sobre a implantação do Diário Oficial 
Eletrônico e, com base na MP Nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil


