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DECRETO Nº 6273/2020, de 03 de maio de 2020. 

 

“Estabelece medidas complementares de 

distanciamento social, relacionadas à circulação de 

pessoas em espaços abertos ao público, ou de uso 

coletivo, para evitar a propagação da infecção e a 

transmissão do Coronavírus”. 

 

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

uso das atribuições 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 a declaração de situação de emergência no âmbito do Município 

de Baixo Guandu/ES por meio do Decreto nº 6.260, de 18 de março de 2020, para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, 

  Considerando que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo editou o 

Decreto Legislativo n° 001/2020, que reconheceu a ocorrência de Calamidade Pública no 

Estado do Espírito Santo, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

  Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº. 356/2020, que regulamenta 

a lei nº. 13.979/2020 e estabelece medidas de enfrentamento do novo coronavírus no 

território brasileiro. 

  Considerando o Decreto Estadual Nº 4593-R, de 13 de março de 2020 que 

dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no estado do espirito santo;  

  Considerando o Decreto Estadual Nº 4644-R, de 30 de abril de 2020, que dispõe 

de medidas emergenciais de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID 19); 
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DECRETA: 

  Art. 1º - Ficam estabelecidas medidas complementares de distanciamento 

social, relacionadas à circulação de pessoas em espaços abertos ao público, ou de uso 

coletivo, para evitar a propagação da infecção e a transmissão do Coronavírus. 

  Art. 2º - Fica obrigatório o uso de máscara pela população, em geral, dentro do 

território do município, quer seja em espaços abertos, ou de uso coletivo, sejam eles em 

prédios privados ou públicos (municipais, estaduais e federais) que estejam no âmbito 

Município de Baixo Guandu. 

§1º - Poderão ser usadas máscaras de confecção caseira, conforme as 

orientações do Ministério da Saúde e os protocolos da Secretaria Municipal da 

Saúde; 

§2º - São considerados também espaços de uso coletivo para fins do caput deste 

artigo os veículos de transporte público coletivo e de taxi; 

§3º - Todos os estabelecimentos que estejam enquadrados nas categorias 

estejam permitidos o funcionamento, deverão fornecer a seus colabores 

máscaras de proteção; 

  Art. 3º - Todos os estabelecimentos abertos ao público, deverão: 

  I – Proibir a entrada de clientes ou contribuintes sem máscaras; 

a) ou adotar medidas que contribuam para o uso de máscaras descartáveis por 

parte dos clientes fornecendo-as. 

  II - Controlar a lotação de pessoas por meio das seguintes medidas: 

a) Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 

público do estabelecimento, considerando a área total disponível para a 

circulação, o número de funcionários e clientes presentes no local; 

b) manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, 

incluindo clientes e funcionários, inclusive com a organização de filas do lado de 

fora do estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada das pessoas de 

acordo com o número máximo permitido no inciso anterior; 

c) realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas, considerando 

também o distanciamento entre os atendentes dos caixas e balcões; 

d) definir acesso único para entrada e outro para saída, de forma a controlar o 

número de pessoas presentes no interior do estabelecimento; 

e) organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas, quando o estabelecimento 

possuir um único acesso; 
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f) é proibido a permanência de crianças nas filas; 

  III – adotar as seguintes medidas de higiene e proteção: 

a) exigir que todas as pessoas, presentes nos estabelecimentos, incluindo 

funcionários e público externo, usem máscaras durante o horário de 

funcionamento externo e interno do estabelecimento, independentemente de 

estarem em contato direto ou não com o público; 

b) fornecer máscaras e álcool 70% (setenta por cento) para todos os 

funcionários, durante o horário de funcionamento do estabelecimento; 

c) higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete líquido, papel 

toalha e lixeira com acionamento por pedal; 

d) no local de entrada e demais pontos de atendimento ao cliente, disponibilizar 

álcool 70% (setenta por cento) para higienização das mãos; 

e) manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, por meio da 

desinfecção das superfícies com álcool 70º (setenta por cento) ou sanitizantes 

de efeito similar, além da limpeza de rotina; 

f) higienizar com frequência máquinas de cartão, balcões, guichês, caixas e no 

caso dos supermercados os carrinhos e cestinhas destinadas ao uso dos clientes;  

f) manter fechadas as áreas de convivência, tais como salas de recreação, 

brinquedoteca e afins. 

  Art. 4.º - As agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários e correios, 

além dos dispostos dos artigos anteriores deverão: 

I - proibir a permanência de pessoas nas filas, sem uso de máscaras; 

II - exigir o distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, 

III - proibir a permanência de crianças nas filas; 

IV - o disposto neste artigo se aplica às filas dentro do estabelecimento e 

aquelas que se formarem na área externa, aguardando atendimento; 

V - as instituições bancárias, lotéricas, correspondentes bancários e correios 

deverão disponibilizar atendentes para organização das filas nos moldes deste 

decreto, para prestar orientação aos clientes;  

VI - os atendentes deverão informar aos clientes sobre a preferência pelos 

serviços disponíveis no autoatendimento, e meios eletrônicos, bem como outros 

canais de comunicação disponíveis. 
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  Art. 5º - Os estabelecimentos dispostos no art. 4º serão responsabilizados em 

suas pessoas jurídicas e na pessoa de seu representante local, pelo descumprimento das 

medidas determinadas neste decreto.  

I - primeiramente por advertência 

II - persistindo o descumprimento, será lavrado notificação evidenciando a 

infração, com cópia para a Polícia Militar, e demais órgãos afetos ao caso para as 

adoções das providencias legais. 

  Art. 6º - Todos os estabelecimentos comerciais e públicos deverão cumprir as 

orientações e protocolos da Secretaria Municipal da Saúde editados pelo Município de 

Baixo Guandu. 

  Art. 7º - Para estabelecimentos e prédios comerciais e públicos que disponham 

de elevadores, deverá ser permitida mais de uma pessoa, desde que da mesma família, 

caso contrário deverá ser utilizado individualmente. 

  Art. 8º – Todos os colaboradores de restaurantes, lanchonetes, padarias e 

similares deverão, a teor do disposto do art. 2º utilizarem máscaras de proteção facial 

em todas as atividades; 

  Art. 9º - As compras nos mercados, supermercados devem ser realizadas, 

prioritariamente, por uma pessoa, por família, evitando-se assim as aglomerações. 

  Art. 10º - As crianças e as pessoas com 60 anos de idade ou mais devem 

observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de 

atividades estritamente necessárias. 

  Parágrafo Único. A regra prevista no caput aplica-se também às pessoas 

imunodeprimidas, em tratamento de saúde, convalescentes de cirurgias em geral, 

portadoras de doenças crônicas, gestantes e lactantes, independentemente da idade. 

    Art. 11° - Os estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas (bares) deverão 

funcionar por entrega em domicílio (serviço delivery) ou para retirada do produto, 

ficando terminante proibido o consumo de bebida alcoólica dentro do estabelecimento.  

    Art. 12º - Todos os restaurantes, sorveterias, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres, trailers e similares, ficam proibidos de dispor de mesas, fora do 

estabelecimento e o consumo de bebida alcoólica.  

    Art. 13º - Os feirantes da feira livre municipal realizada semanalmente, deverão 

adotar as seguintes normas: 

I - Participação apenas de produtores do município de Baixo Guandu, que 

poderão comercializar produtos in natura – verduras, frutas, legumes, ovos, etc; 

II - Os feirantes deverão utilizar máscaras de proteção, industrializadas ou de 

fabricação caseira, além de álcool 70%.  
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III - As barracas deverão ter um espaçamento de 3 (três) metros entre si e não 

será permitida a colocação de utensílios nesta área livre. A colocação de mesas e 

cadeiras também está vetada, para evitar qualquer tipo de aglomeração;  

IV - Não será permitida a presença de ambulantes e nem consumo de bebidas 

alcoólicas no local. Somente poderão participar os feirantes locais com a barraca 

padronizada; 

V - Os feirantes com barracas que comercializam alimentos poderão participar 

da feirinha, porém o consumo no local está vetado. O alimento deve ser 

acondicionado em recipiente adequado para consumo na residência dos 

clientes; 

VI - Está vetada também a presença de brinquedos para crianças na área da 

feirinha. 

    Art. 14º - Fica suspenso de forma presencial os cultos religiosos de qualquer 

natureza, que deverão ser realizados de forma de vídeo transmissão, através de serviços 

on-line e redes sociais, disponibilizadas pelas entidades religiosas; 

  Art. 15º - O funcionamento dos salões de beleza e estabelecimentos congêneres 

atenderá às seguintes determinações:  

I - Ficam autorizadas apenas as atividades de cabeleireiro, barbeiro, manicure e 

pedicure;  

ll - O atendimento dar-se-á exclusivamente por meio de agendamento;  

lII - O estabelecimento poderá atender até, no máximo, um terço de sua 

capacidade, assegurando o distanciamento mínimo de 2 metros entre os 

clientes e a proporção de um cliente para cada quatro metros quadrados;  

IV - Depois de utilizado, cada equipamento e utensílio deverão ser completa e 

adequadamente higienizados; 

  Art. 16º – Fica proibida aglomeração em espaços públicos, como praças, 

parques e monumentos ecológicos municipais, como a Pedra do Souza, Rampa do 

Monjolo e o Parque da Lagoa. 

  Art. 17º - Em caso de velórios recomenda-se a restrição aos familiares até o 

terceiro grau, e em horário reduzido. 

  Art. 18º - Os prazos de suspenção previstos no Decreto Municipal 6260 de 18 de 

março de 2020 e do Decreto 6261 de 23 de março de 2020, ficam prorrogados até 30 de 

maio de 2020, na forma do Decreto Estadual N.º 4644-R de 30 de abril de 2020. 

  Art. 19º - O descumprimento das medidas complementares acarretará a 

responsabilização administrativa, civil e penal dos agentes infratores, nos termos da 
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Portaria Interministerial n.º 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e o da Saúde, sujeitando o infrator à cassação dos documentos de 

licenciamento para funcionamento, em conformidade com o Plano Diretor Municipal, 

Lei 2362/2006, sem prejuízo das sanções cíveis e penais, em especial ao disposto no art. 

268 do Código Penal. 

    Art. 20º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu – ES, 03 de maio de 

2020. 

 
 

JOSE DE BARROS NETO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Registrada e Publicada, 
Em, 03 de maio de 2020. 
 
 
 
ADONIAS MENEGÍDIO DA SILVA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


