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

Estado da Saude - SESA. 

Considerando a necessidade de adocao de a~oes coordenadas para enfrentamento da 

Ernergencia em Saude Publica de Importancia Estadual e Internacional, decorreme do novo 

coronavfrus (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 Infeceso Hwnana 

pelo novo coronavf rus (COVID-19); 

Considerando a Declaracao de Emergencia em Saiide Publica de Importancia Internacional 

pela Organizacao Mundial da Sande em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da Infeceao 

Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

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

sociais e economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitario as acoes e services para sua promocao, proteeao e recuperacao, na 

forma do art. 196 da Constituicao da Repiiblica; 

DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGENCIA DE SAUnE PUBLICA 

DECORRENTE DO NOVO 

CORONAViRUS (COVID-19), E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS 

DECRETO N° 359/2020 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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b) recomenda-se que criancas, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doencas crenicas, 

imunodeprimidos nao participem da cerimonia de velorios; 

a) providenciar mascara confeccionado de tecido ou tipo cinirgico para todos os visitantes: 

III - Os responsaveis pela realizacao da cerimonia de vel6rio deverao: 

c) disponibilizar no local da ccrimonia: alcool em gel 70% (sctenta por cento) para a 
higienimyio das rnaos. 

II - recomenda-se durante o periodo da cerimonia de vel6rio que a urna permaneca f echada, 

com seu exterior higienizado com alcool 70%; 

I- de forma a evitar aglomeracao, as cerimonias de vel6rio deverao respeitar o limite maximo 

05( cinco) pessoas, por vez, dentro da sala ou espaco destinado a cerimonia, mantendo-se a 

distancia minima de 2 m ( dois metros) entre os presentes; 

Art. 2° - Os vel6rios de pessoas cuja causa mortis tenha ocorrido em razao do novo 

coronavirus (COVID-19) deverao obedecer aos seguintes criterios: 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Fica autorizado o exercicio de atividades aer6bicas coletivas em locais abertos. 

Considerando a Portaria n° 175-R de 05 de setembro de 2020 da Secretaria de Estado da 

Saude - SESA que estabeleceu o mapeamento de risco, no qual o Muni cf pio de Afonso 
Claudio foi classificado como de Risco Baixo. 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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s. 
PAULO HENRIQUE PAGOITO 

SECRET ARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 18 de setembro de 2020. 

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

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao e tera vigencia enquanto durar o 

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

Paragrafo unico, Fica proibida a aglorneracao de visitantes pelas areas intemas e extemas dos 

espacos destinados aos ' elorios. 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 


