
 

 

DECRETO Nº 6261/2020 

 

“ESTABELECE MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA E INDIRETA E DO MUNICÍPIO DE 

BAIXO GUNADU, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – ES, Estado do Espírito Santo, no uso 

das que lhe são conferidas pela legislação vigente e consubstanciadas nas disposições da Constituição 

Federal, na Lei Orgânica Municipal, Lei 1.380/1990,   

 

  CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe, 

em âmbito Nacional, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

  CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo medida 

políticas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 

196 e 197 da Constituição da República; 

 

  CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

 

  CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à Saúde Pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença no Município de Baixo Guandu/ES; 

 

  CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual 

nº 4593-R, em razão da Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional 

pela Organização Mundial de Saúde em decorrência da infecção humana causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

 



 

 

  CONSIDERANDO que as medidas de proteção adotadas pelos órgãos de saúde pública 

perante a sociedade devem guardar consonância com as orientações técnicas provenientes do 

Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo; 

 

  CONSIDERANDO que o município de Baixo Guandu não possui nenhum caso notificado 

de coronavirus, mas prol da coletividade se faz necessário medidas de contenção de disseminação 

local a serem adotadas, medidas que visam criar uma rede de proteção às crianças, jovens, adultos e 

em especial atenção aos idosos com mais de 60 (sessenta) anos e pessoas com imunidade deprimida; 

 

  CONSIDERANDO a portaria de n° 330 do Ministério da Cidadania dispondo que diante da 

atual situação nacional de enfrentamento à Covid-19, o Governo Federal anunciou que não vai 

bloquear pagamentos e nem suspender benefícios do Bolsa Família por um período de 120 dias; 

  CONSIDERANDO o decreto de n° 10.282 de março de 2020 que regulamenta a lei 

13.979/2020 e define os serviços públicos e atividades essenciais; 

  CONSIDERANDO a existência de atividades internas, nos recintos dos prédios públicos 

municipais (Auditórios, Centro de Atendimento aos Idosos ou locais similares), com a aglomeração 

de pessoas tendentes a potencializar a disseminação, facilitando a contaminação pelo Coronavírus; 

 

  CONSIDERANDO que as medidas adotadas devem ter consonância com a situação que ora 

se apresenta, importando em medidas que visam recomendar, prevenir, proibir e/ou desautorizar as 

atividades no âmbito municipal; 

 

  CONSIDERANDO o DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.260 DE 18 DE MARÇO DE 2020, 

que “Decreta Situação de Emergência de Saúde Pública, no Município de Baixo Guandu/ES, 

decorrente de pandemia do Novo Coronavírus, em razão da edição do Decreto Estadual nº 4593-R, 

4597-R e 4599-R, que dispõe sobre medidas para enfrentamento, e dá outras providências.” 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este decreto estabelece medidas de contingência para a prevenção da transmissão e 

do contágio do coronavírus no Município de Baixo Guandu/ES, a serem implantadas pela 

Administração direta, indireta municipal e pelos demais setores da sociedade. 



 

 

 

Art. 2º Ficam suspensos, por tempo indeterminado, todos os serviços e atividades esportivas, 

culturais e de lazer, prestadas, desenvolvidas ou oferecidas pela Administração Municipal à 

população ou desenvolvida por particulares, no âmbito do município de Baixo Guandu/ES. 

 

Art. 3º Ficam suspensas as feiras livres pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 4° Fica determinado o fechamento de todos os Bares da cidade, excetuando  

lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência na forma do Decreto Estadual 4607-R/2020, datado 

de 22 de março de 2020. 

 

Art. 5° Fica suspensa, por tempo indeterminado, a concessão de autorizações, licenças, 

alvarás e atos afins, para a realização de eventos no Município de Baixo Guandu/ES, ficando 

igualmente suspensa a eficácia, por tempo indeterminado, das autorizações, licenças, alvarás e atos 

afins já concedidos ao tempo da publicação deste decreto. 

 

Art. 6° Os Secretários Municipais deverão: 

 

I- determinar o gozo imediato de férias regulamentares em seus respectivos âmbitos, 

assegurada apenas a permanência de número mínimo de servidores necessários a atividades 

essenciais e de natureza continuada; 

II- maximizar, na prestação de serviços à população, o emprego de meios virtuais que 

dispensem o atendimento presencial; 

III- assegurar que o ingresso a repartições públicas permita o controle de aglomerações, de 

modo a evita-las. 

 

Art. 7° Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da Administração deverão 

adotar as seguintes providências: 

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso 

possível, por meio remoto; 

II – fixação, pelo período de emergência, de condições restritas de acesso aos prédios 

públicos municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às 

pessoas indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e permanência pelo tempo estritamente 

necessário; 



 

 

III – disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados (e-mail), 

como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de 

atendimento; 

IV – dispensar, pelo período de emergência, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 

(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de 

sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, em postos de atendimento direto, 

com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes seja aplicável o regime de teletrabalho, 

realocando-os para realização de serviços internos; 

V – reorganização da jornada de trabalho dos servidores; 

VI – evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais que não puderem 

restringir o acesso dos munícipes; 

VII – manter a ventilação natural do ambiente de trabalho; 

VIII – determinar aos gestores e fiscais dos contratos que notifiquem as empresas de 

prestação de serviços com terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, 

exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção das providências 

de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com 

sintomas compatíveis ou infectados pelo coronavírus; 

IX - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas preventivas, em 

especial os profissionais das áreas de educação, saúde, segurança urbana e assistência social; 

X – disponibilização, quando possível, de sistema de trabalho remoto para os servidores 

públicos municipais; 

XI - suspensão de todos cursos, oficinas e eventos similares, promovidos pelo Município de 

Baixo Guandu. 

Parágrafo único. O atendimento presencial será suspenso, e em casos urgentes mediante 

prévio agendamento, exceto nas áreas de saúde e assistência social. 

 

Art. 8º Fica autorizada a implantação do teletrabalho “home office” nos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, por prazo indeterminado, de acordo com a deliberação 

motivada da chefia imediata dos servidores públicos. 

§ 1º Terão prioridade em prestar jornada laboral mediante teletrabalho, os servidores nas 

seguintes situações: 

I- idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta 

anos); 

II- gestantes; 



 

 

III- portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou 

outras afecções que deprimam o sistema imunológico. 

§ 2º Os servidores mencionados no inciso III do § 1º deste artigo deverão apresentar 

requerimento ao superior imediato apresentando documentos comprobatórios de sua situação médica 

ou autodeclaração, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das medidas 

cíveis e administrativas cabíveis. 

§ 3º As disposições previstas neste artigo não se aplicam aos servidores lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, exceto nos casos dos incisos I a 

III do §1°. 

 

Art. 9º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas ou programadas dos 

servidores das áreas de saúde, serviços urbano, assistência social, exceto daqueles servidores que já 

encontram em gozo de férias. 

 

Art. 10. As Secretarias Municipais deverão promover a limitação de acesso e atendimento 

ao público para evitar aglomeração de pessoas, podendo expedir normas complementares no âmbito 

de cada secretaria. 

 

Art. 11. Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde adote providências para: 

I – capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação quanto 

a medidas protetivas; 

II - estabelecer de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a rápida 

identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área física específica na unidade 

de saúde – separada das demais - para o atendimento destes pacientes; 

III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde; 

IV - antecipação da vacinação contra gripe, com vacinação domiciliar; 

V – utilização, caso necessário, de equipamentos públicos educacionais e esportivos 

municipais para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os 

grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas; 

§1º A Secretaria Municipal da Saúde - SMS expedirá recomendações gerais à população, 

contemplando as seguintes medidas: 

I – que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas; 

II – que inclua mensagem de orientação aos cidadãos sobre os cuidados e prevenção sobre a 

COVID-19; 



 

 

III – que realize campanha publicitária, em articulação com os governos estadual e federal, 

para orientação da população acerca dos cuidados a serem adotados para prevenção da doença, bem 

como dos procedimentos a serem observados nos casos de suspeita de contaminação; 

IV – que oriente restaurantes e similares a adotar medidas de prevenção. 

 

Art. 12. Nos processos e expedientes administrativos, ficam interrompidos todos os prazos 

regulamentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. 

 

Art. 13. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, 

manterá todos os serviços considerados essenciais, com restrições de atendimento ao público, 

priorizando o atendimento remoto, por meio de telefone, e-mail ou similares. 

 

  § 1º Fica suspensa visitas no serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes garantindo 

aos familiares o contato por meio de ligações telefônicas, videochamadas e/ou similares. 

  § 2° O Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social Especializado – 

CREAS, priorizando o atendimento remoto por meio de ligações telefônicas, e-mail e/ou similares, 

garantindo o atendimento presencial para a população em situação de rua, ofertando serviços de 

orientações quanto aos procedimentos de higienização pessoal e pertences, fornecimento de 

alimentação,  espaço para banho, encaminhamentos a unidade de saúde em casos de suspeita de 

contaminação pelo coronavírus e encaminhamentos para o espaço destinado para o cumprimento da 

quarentena. 

  § 3º Fica suspensa o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

no qual são desenvolvidas atividades com o público de idosos, crianças, adolescentes e grupo 

considerado de risco pelo período de 30 dias. 

  § 4º Fica suspenso os serviços presenciais do Programa Bolsa Família pelo prazo de 30 dias. 

  § 5° Fica suspenso os serviços do Centro Dia desenvolvido pela Secretaria de Ação Social, 

pelo prazo de 30 dias. 



 

 

  § 6º Fica suspenso os serviços presenciais desenvolvidos no Centro de Referência Social – 

CRAS, ficando adotado o sistema de atendimento remoto por meio dos telefones a serem divulgados 

no site da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES. 

  § 7° Fica suspenso os serviços presenciais desenvolvidos pelo Conselho Tutelar – CT, 

ficando adotado o sistema de plantão e/ou sobreaviso, com estabelecimento de rodízio a ser definido 

pelo colegiado do Conselho Tutelar, priorizando o atendimento remoto por meio dos telefones e e-

mail a serem divulgados no site da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES. 

  § 8° Nos casos considerados emergenciais, os quais demandam atendimento presencial, que 

a prestação de serviço seja em local ventilado, não fechado, que permitam manter distância de um a 

dois metros entre as pessoas, a fim de inviabilizar o contágio. 

  § 9° Fica suspenso todas as atividades coletivas realizadas pelos serviços da Política de 

Assistência Social. 

Art. 14. O Chefe do Executivo Municipal poderá tomar outras medidas de acordo com o 

cenário epidemiológico que se apresenta, diante das decisões das autoridades sanitárias superiores 

 

Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  

           Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu – ES, 23 de março de 2020. 

 

 

JOSÉ DE BARROS NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Registrada e Publicada, 

Em, 23/03/2020. 

 

 

ADONIAS MENEGÍDIO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 


