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Considerando a Portaria n° 092-R de 23 de malo de 2020 da Secretaria de 

Estado da Saude - SESA. 

Considerando a necessidade de adocao de acoes coordenadas para enfrentamento 

da Emerqencia em Saude Publica de lmportancia Estadual e Internacional. 

decorrente do nova coronavirus (COVID-19); 

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emerqencia em Saude Publica de lrnportancia Nacional - ESPIN, em decorrencia da 

lnfeccao Humana pelo nova coronavirus (COVID-19); 

Considerando a Declaracao de Emerqencia em Saude Publica de lrnportancia 

Internacional pela Organizac;ao Mundial da Saude em 30 de janeiro de 2020. em 

decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

Considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

politicas sociais e econcmicas que visem a reducao do risco de doenc;a e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e services para sua promocao, 

protecao e recuperacao, na forma do art. 196 da Constituicao da Republica: 

DISPCE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA 
EMERG~NCIA DE SAUDE PUBLICA 
DECORRENTE DO NOVO 

CORONAVrRus (COV1D--19), E DA 
OUTRAS PROVIDt:NCIAS 

DECRETO N° 330/2020 
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Art. 4° - O funcionamento dos supermercados, mercearias, acouques, padarias sera 

de segunda a sabado das 07 as· 18h. Ja as outras lojas funcionarao de segunda a 

sexta feira de Bh as 18h e aos sabados de 8h as 12h . 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposicoes dos artigos 4° e 5° do Decreto Municipal 

317/2020. 

Art. 2° - Fica autorizado o funcionarnento do comercio ambulante de alirnentacao, 

exceto a feirinha da Praca Aderhal Gatvao, de segunda feira a domingo, ate as 22h 

horas, sem o uso de mesas, somente na modalidade drive thru. 

§ 2° 0 retorno do funcionarnento do estabelecido neste artigo nao sera autornatico, 
devendo o proprietario do estabelecimento protocolizar requerimento junta a 
municipafidade para o funcionamento, oportunidade em que recebera visita da 
fiscauzacao em conjunto com a Vigilancia Sanitaria afim de fixar a quantidade 
maxima de pessoas e de mesas por estabelecimento. 

§ 1° Os estabelecimentos denominados bares, botequins deverao funcionar sem o 
uso de mesas para os clientes, devendo os clientes permanecerem no bar pelo 
tempo exclusivamente necessario a realizacao da compra. 

Art. 1° - Fica autorizado o funcionamento de bares restaurantes e lanchonetes no 
' 

Municipio de Afonso Claudio - ES de segunda-feira a domingo ate as 22:00h 
mantendo as regras de distanciamento, alcool em gel, devendo os atendentes 
usarem mascaras. 

DECRETA: 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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Art. 6° - Os servidores municipais que se encontram em grupo de risco e desejarem 

afastar-se de suas atividades deverao protocolizar requerimento junta a 
rnunicipalidade apresentando Laude Medico circunstanciado no qual o medico deve 

especificar e apontar cs riscos, bem coma juntar exames comprobat6rios. 

g) Gestantes de alto risco. 

f) Diabeticos, conforme juizo clinico; 

e) Doentes renais cronicos em estaqio avancado (graus 3, 4 e 5); 

d) lmunodeprimidos; 

c) Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxiqenio, portadores 

de asma moderada/grave, OPOC); 

b) Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiencla cardiaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensao artenal sisternica 

descompensada); 

a) Pessoas com 60 anos ou mais: 
I 

Art. 5° - Salvo necessidade premente e manifesta de service, caracterizada inclusive 

pela impossibilidade de rodizio, estao autorizados a permanecer em trabalho 

remoto, servidores que, de acordo com o guia de vlqilancia epidemiol6gica, sac 

grupo de risco, quais sejam: 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO HENf;j;AGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 19 de agosto de 2020. 

EDELIO 111!!.sco GUEDES 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 7° Este Decreto tera vigencia enquanto durar o Estado de Emergencia em 

Saude Publica em decorrencia da pandemia do novo coronavirus (COVID-19). 

Paragrafo (mica - Os servidores que exercem =suas atividades de maneira isofada, 

sem contato com outras pessoas nao farao jus ao afastamento, coma e o caso dos 

vigias noturnos dentre outros. 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 


