
CONSIDERADO a Portaria N° 226-R, de 21 de novembro de 2020, que dispoe sobre 
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do novo coronavirus 
(COVID19), nos termos Decreto n° 4636-R, de 19 de abril de 2020, e da outras providencias; ~· 

CONSIDERANDO a preocupacao desta municipalidade em combater as aglorneracces 
de pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de adocao de acoes coordenadas para enfrentamento 
da Emergencia em Saude Publica de Importancia Internacional, decorrente do novo coronavirus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria N° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergencia em Sande Publica de Importancia Nacional - ESPIN, em decorrencia da Infeccao 
Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Declaracao de Emergencia em Saude Publica de Importancia 
Internacional pela Organizacao 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 <lever do Estado, garantido, 
mediante politicas sociais e economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros 
agravos, o acesso universal e igualitario as acoes e services para sua promocao, protecao e 
recuperacao, na forma do art. 196 da Constituicao da Republica; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 4838,-R, de 17 de marco de 2021 que dispoe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus 
(COVID-19) de reducao de circulacao e aglomeracao de servidores publicos nos orgaos e 
entidades do Poder Executivo Estadual e da outras providencias; 

CONSIDERANDO o Decreto N° 1212-S, de 29 de setembro de 2020, que declara o 
Estado de Calamidade Publica no Estado do Espirito Santo decorrente de desastre natural, 
classificado como grupo biol6gico/epidemias e tipo doencas infecciosas virais (COBRADE 
1.5.1.10), conforme instrucao normativa 02/2016, do Ministerio da Integracao Nacional; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 206/2021de01 de fevereiro de 2021, que 
decreta o estado de calamidade publica no Municipio de Afonso Claudio - ES e estabelece 
medidas sanitarias e administrativas para prevencao, controle e contencao de riscos, danos e 
agravos decorrentes do surto de coronavirus (COVID-19) e da outras providencias; 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO, Estado do Espirito Santo, no 
uso de suas atribuicoes legais e, 

Dispiie sabre reduciio de circulacdo e 
aglomeracdo de servidores publicos nos orgaos 
e entidades do Poder Executivo Municipal com 
medidas para enfrentamento da emergencia de 
saude publica decorrente do coronavirus 
(COVID-19). 

DECRETO N° 277/2021DE22 DE MAR<;O DE 2021. 
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LUCIANO 
PREFEITO MUNICIPAL 

onso Claudio-ES, 22 de rnarco de 2021. 

IV - aos setores cujas atividades sejam definidas, por cada secretaria, como imprescindiveis 

para seu adequado funcionamento. 
Art. 5° - As regras previstas neste Decreto serao aplicadas ate o dia 02 de abril de 2021, podendo 

esse prazo ser prorrogado, caso necessario. 

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor em 22 de marco de 2021. 

III - as unidades que operem em regime de plantao ou cujas atividades, por quaisquer 

motivos, nao admitam paralisacao; e 

II - as unidades de saude; 

I - ao quadro do Magisterio localizado nas unidades de ensino da rede publica Municipal; 

e ou psicossociais. 

Art. 4° - 0 Regime Excepcional de Revezamento de Jomada de Trabalho Presencial e Remoto 

nao se aplica: 

Art. 3° - Ficam suspensas as visitas domiciliares para realizacao de estudos e relatorios sociais 

Art. 1 ° - Aos servidores publicos Municipais, fica estabelecido o Regime Excepcional de 
Revezamento de Jomada de Trabalho Presencial e Remoto, a fim de minimizar aglomeracao e 
circulacao nos predios publicos, 

§ 1 ° - Cada Chefia imediata promovera a divisao de suas equipes, de forma equilibrada, em 

cada unidade administrativa dos orgaos e entidades, para a designacao em trabalho 
presencial e remoto altemados, bem como sobre as atividades a serem desenvolvidas 
garantindo a prestacao ininterrupta dos services publicos, 

§ 2° - Devera cada secretaria garantir o comparecimento presencial de, no minimo, 50% 

( cinquenta por cento) dos servidores de cada setor. 
Art. 2° - Ficam suspensos os services de atendimento ao publico no ambito da Administracao 
Publica Municipal de Afonso Claudio, com excecao dos services do setor de protocolo e setores 
cujas atividades sejam definidas, por cada secretaria, como imprescindiveis para seu adequado 
funcionamento. 
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