
Considerando a Portaria estadual n° 100-R de 30 de maio de 2020. 
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Considerando o DECRETO Estadual N° 4648-R, DE 08 DE MAIO DE 2020, que determina o 

uso obrigat6rio de mascaras. 

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

Estado da saude - SESA. 

Considerando a necessidade de adocao de acces coordenadas para enfrentamento da 

Ernerqencia em Saude Publica de lrnportancla Estadual e Internacional, decorrente do nova 

coronavirus (COVID-19); 

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

em Saude Publics de lrnportancia Nacional - ESPIN, em decorrencia da Inteccao Humana 

pelo novo coronavirus (COVID-19); 

Considerando a Declaracao de Emergencia em Saude Publica de lrnportancia Internacional 

pela Orqanizacao Mundial da Saude em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da Inteccao 

Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

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

politicas sociais e econornlcas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos 

e ao acesso universal e iqualitario as acoes e services para sua prornocao, protecao e 

recuperacao, na forma do art. 196 da Constituicao da Republica; 

DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA 

DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE 

DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), 

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

DECRETO N° 280/2020 

ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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CISCO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO HEN IQUE PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 05 de julho de 2020. 

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

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, mantem-se as disposicoes 
anteriores naquilo que nao for contrarias a esse decreto. 

Art. 3° - Ficam mantidas as requlamentacoes anteriores com relacao ao funcionamento dos 

supermercados. mercearias, acouques, bares. lanchonetes, farrnacias, padarias e 

academias. 

Art. - 2° - Considerando a nova classificacao para o risco moderado as atividades da 

administracao municipal voltam a sua normalidade. 

Paraqrafo (mica - Fica admitida a possibilidade de comercializa9ao rernota, com a retirada 
pelo cliente de produtos em area externa do estabelecimento ou a entrega de produtos na 
modalidade delivery, bem como para 0 atendimento com hara marcada com as portas 

fechadas. Esclarece-se que o atendimento a portas fechadas com hara marcada e para 

atendimento de exclusivamente apenas 01 (um) cliente de cada vez. 

Art. 10 - Fica revogado o sistema de revezamento do cornercio fixado em decretos 
anteriores. Ficando assim determinado o horario de funcionamento do cornercio de 1 Oh as 

16h de segunda a Sexta-feira1 Sabados de 7h as 12h. 

Considerando a nova cl ·t· - , · · d d assi rcacao do Municipio de Afonso Claudio para o nsco mo era o. 
DECRETA: 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 


