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Ofício nº 238/2020 - SEMUS/FMS/PMBE  

 

Boa Esperança - ES, 02 de junho de 2020. 

 

AO: SR. LAURO VIEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Boa Esperança-ES 
 

Assunto: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO 

INFRAVERMELHO) combate COVID-19. 

 

Senhor Prefeito, 

 

1. CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde-OMS, em 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana, pelo novo coronavírus (COVID-19); 

2. CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana, pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

3. CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe 

sobre o estado de emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e 

estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus 

(COVID-19); 

4. CONSIDERANDO o Decreto Nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, 

decorrente do coronavírus (COVID-19) na área da educação, no Estado do 

Espírito Santo; 

5. CONSIDERANDO a Portaria Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece 

protocolo clínico para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de 
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coronavírus (COVID-19), durante a vigência do estado emergência de saúde 

pública, no Estado do Espírito Santo; 

6. CONSIDERANDO a necessidade de gerar a conscientização da população quanto 

ao risco de transmissão pelo Covid-19 e às medidas de prevenção; 

7. CONSIDERANDO que a prevenção é a melhor alternativa para assegurar a 

saúde e a vida das pessoas; 

8. CONSIDERANDO os termos da lei federal 13.979/2020 que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

9. Venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que autorize o setor 

competente a proceder à aquisição dos materiais descritos neste termo, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES. 

 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 
Secretária Municipal de Saúde  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

*Este contrato será excepcionalmente regido pela lei federal 13.979/2020, adotando 

para tanto, suas regras diferenciadas para o enfrentamento da pandemia que se 

instalou em virtude do coronavirus (Covid-19) 

 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO  

1.1. Aquisição dos equipamentos descritos neste termo, que serão adquiridos conforme o Art. 

4º do Decreto Municipal nº 6.471 de 17 de março de 2020 e lei 13.979/2020, que Decreta 

estado de emergência em saúde pública no Município de Boa Esperança-ES e estabelece 

medidas administrativas e sanitárias para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos, decorrentes do surto de corona vírus (COVID-19) e dá outras providências em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES e lei federal 13.979/2020. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 onde dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do corona vírus responsável pelo surto pandemia, o DECRETO Nº 6.471/2020, onde Declara 

situação de emergência no município de Boa Esperança em razão dos decorrentes surtos de 

corona vírus (COVID-19); 

2.2. Considerando a necessidade de aquisição de materiais para o combate do surto e com o 

intuito de abastecer as Unidades de Referência com termômetros infravermelhos, 

assegurando aos usuários e aos profissionais da área de Saúde, condições adequadas segundo 

o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVÍRUS (COVID-19) do Ministério da Saúde. 

2.3. O município de Boa Esperança atualmente é considerado ALTO RISCO de acordo com o 

mapa de gestão de risco (em anexo). 

 

3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 

3.1. A aquisição dos materiais é essencial para o combate ao COVID-19, sendo utilizado para 
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proteção dos profissionais que estão atuando no enfrentamento à pandemia do vírus, bem 

como para evitar/diminuir a proliferação do vírus. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o objeto deste Termo; 

4.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

4.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à 

Contratante, ou a terceiros; 

4.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados neste 

Termo de Referência; 

4.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria solicitante. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 

empresa contratada, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com 

as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva 

entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela Autoridade 

competente; 

5.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Saúde para conferir a entrega do 

material; 

5.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Empresa 

Contratada;  

5.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

5.5. Comunicar à Empresa Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição do material; 
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5.6. Efetuar o pagamento da Empresa Contratada na forma convencionada nos termos de após 

a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento 

definitivo. 

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, sujeitará a 

adjudicatária a multa, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) por dia de atraso na entrega 

dos materiais ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com 

o proposto e o estabelecido neste Termo de Referência, até o limite de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou 

ainda, se for o caso, cobrado judicialmente; 

6.2. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente Contratada as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo 

que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e 

depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total da 

entrega; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de 

Administração, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 
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por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com 

os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

 

8. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

8.1. O prazo máximo para o fornecimento do material objeto deste Termo de Referência 

deverá ser IMEDIATO, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento emitido pelo Setor de 

Compras; 

8.2. O material deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, 

situado na Praça Angelina Spanhol Covre, 64, Centro, neste Município, no horário de 7:30 às 

11hs e de 13 às 16:30h, bem como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”; 

8.3. A entrega do material deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, 

acondicionados adequadamente; 

8.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material; 

8.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo; 

8.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos; 

8.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de 

Almoxarifado. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 – EQUIPAMENTO PPARA UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMILIA 

Elemento Despesa: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

Fonte de Recurso: 12150000000 – TRANS. FUNDO A FUNDO REC. SUS. GOV. (bloco de 

investimento)  
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Ficha: 038. 

 

10. DAS EXCEPCIONALIDADES DO PRESENTE CONTRADO 

10.1. Nos termos do artigo 4º-F da lei federal 13.979/2020,  na hipótese de haver restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e 

mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição. 

10.2. Nos termos do artigo 4º-H  da lei federal 13.979/2020Os contratos regidos por esta Lei 

terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de 

saúde pública.              

10.3. Nos termos do artigo 4º-I da lei federal 13.979/2020 Para os contratos decorrentes dos 

procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 

objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.             

 

11. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

1  07 UN 

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA AFERIÇÃO 

DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM O 

PACIENTE. 

 

Boa Esperança, 02 de junho de 2020. 

 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 
Secretária Municipal de Saúde  
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Boa Esperança instala barreira
sanitária nos acessos ao
Município
As barreiras fazem parte do conjunto de ações que a Prefeitura tem feito
diariamente, através da secretaria de Saúde
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Para prevenir e evitar a disseminação do Coronavírus, a prefeitura de Boa Esperança, através

da Secretaria de Saúde, instalou barreiras sanitárias nos acessos ao município. Os veículos

estão sendo interceptados e os motoristas e passageiros estão recebendo orientações das

equipes da Secretaria de Saúde sobre o vírus. Além disso, a temperatura corporal das pessoas

também está sendo monitorada.

As ações acontecem na saída para São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros. A medida visa

controlar a entrada de pessoas que não residem no município a fim de evitar o perigo de

contaminação. O acesso é permitido aos prestadores de serviços e abastecimento de alimentos

e produtos essenciais.

O prefeito Lauro Vieira explicou que a medida busca conter o avanço do coronavírus no

município, que já tem quatro casos confirmados da doença, sendo um já curado, conforme

dados da Secretaria da Saúde de Boa Esperança.

“Essa foi mais uma ação conjunta entre a Secretaria de Saúde e demais órgãos como forma de

conter a propagação do novo coronavírus em Boa Esperança. Nossas equipes orientaram os
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motoristas e verificam a temperatura. Essa será uma ação continuada e outras barreiras vão

correr como forma da gente barrar a COVID-19”, disse o prefeito.

A secretária de Saúde, Ana Rosa Marin, falou que todos os veículos estão sendo abordados pela

equipe. “Essas barreiras fazem parte do conjunto de ações que a Prefeitura tem feito

diariamente, através da secretaria de Saúde, para combater a disseminação rápida do

coronavírus em nosso município. A barreira tem o intuito de fazermos o controle de quem

entra no município.  Identificamos se a temperatura das pessoas está elevada. Se sim,

orientamos a ida aos nossos pontos preparados. Outras ações já estão em curso e também serão

desenvolvidas pela Prefeitura de Boa Esperança”, explicou Ana Rosa.
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Casos de coronavírus e número de mortes no
Brasil em 1º de junho
As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 519.704 casos do novo
coronavírus (Sars-CoV-2), com 29.534 mortes. Brasil passou a França em número de
mortes.

Por G1

01/06/2020 06h21 · Atualizado 

    

Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (1º), segundo

levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram

registradas 29.534 mortes provocadas pela Covid-19 e 519.704 casos confirmados

da doença em todo o país.
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Taxa de ocupação de leitos de UTI

Acre – 86% em todo o estado em 25/5·
Alagoas – 72% em todo o estado 28/5·
Amapá – 97,98% em todo o estado em 31/5·
Amazonas – 71% em todo o estado em 31/5·
Bahia – 68% em todo o estado em 27/5·
Ceará – 89% em todo o estado em 17/5·
Distrito Federal – 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública em 29/5·
Espírito Santo - 77,55% em todo o estado em 25/5·
Goiás - 43,3% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 29/5·
Maranhão – Grande Ilha: 95,65%; Imperatriz: 94,44%; e interior: 74,34% em 26/5·
Mato Grosso – 14,6% em todo o estado em 27/5·
Mato Grosso do Sul – 2,8% em todo o estado em 1°/6·
Minas Gerais – 69% em todo o estado em 27/5·
Pará – 84,36% em todo o estado em 27/5·
Paraíba – 75% em todo o estado em 29/5·
Paraná – 44% em todo o estado em 29/5·
Pernambuco – 98% em todo o estado em 28/5·
Piauí - 61% em todo o estado em 24/5·
Rio de Janeiro – 86% em todo o estado em 24/5·
Rio Grande do Norte – 78% em 29/5·
Rio Grande do Sul – 72% em todo o estado em 29/5·
Rondônia – 62% em todo o estado em 25/5·
Santa Catarina – 59,1% do sistema público em todo o estado em 29/5Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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Número de testes de coronavírus feitos pelos estados

Estado Nº de testes Data de divulgação

Acre 12.693 29/5

Alagoas 2.594 27/4

Amapá 17.164 30/5

Amazonas 6.183 27/4

Bahia 39.949 21/5

Ceará 118.041 1°/6

Distrito Federal 141.344 29/5

Espírito Santo 47.373 31/5

Goiás 12.925 29/5

Maranhão 52.012 29/5

Mato Grosso 7.010 29/5

Mato Grosso do Sul 10.220 1°/6

Minas Gerais 22.338 1°/6

Pará 45.500 1°/6

Paraíba 45.950 31/5

Paraná 26.063 25/5

Pernambuco 50.392 28/5

Roraima não divulgou a lotação dos leitos de UTI do estado.

Testes feitos pelos estados

· São Paulo – 71,6% em todo o estado em 29/5·
Sergipe – 89,6% do sistema público em todo o estado em 29/5·
Tocantins – 50% dos leitos ocupados em 25/5·
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Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de

Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de

casos neste domingo, segundo balanço global feito pela universidade norte-

americana Johns Hopkins.

No sábado (30), o Brasil passou a França em número de mortes por Covid-19,

quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 28.774 mortos

no balanço da Johns Hopkins.

O balanço do Ministério da Saúde informou 29.314 mortos e 514.489 casos. Somos

agora o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino

Unido e Itália.

Consulte aqui quantos casos e mortes há em sua cidade.

Das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil, 16 estão na Região Norte. No

ranking, aparecem cinco capitais, nesta ordem: Belém (4°), Fortaleza (6°), Recife (8°),

Manaus (11°) e Rio de Janeiro (17°).

Gráfico: G1 - Mapa do Coronavírus • Fonte: Secretarias estaduais de Saúde.
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Fonte: secretarias estaduais de Saúde

Piauí 42.152 29/5

Rio Grande do Norte 19.015 29/5

Rio Grande do Sul 12.508 26/5

Rondônia 15.240 29/5

Roraima 718 23/4

Santa Catarina 29.000 29/5

São Paulo 87.463 27/5

Sergipe 16.706 27/5

Tocantins 7.095 25/5

Total 887.648

Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados

Estados Nº de pacientes recuperados Data de divulgação

Acre 2.034 29/5

Alagoas 5.480 31/5

Amapá 3.857 31/5

Amazonas 33.140 31/5

Bahia 6.053 31/5

Ceará 32.948 1°/6

Distrito Federal 4.714 29/5

Espírito Santo 7.732 31/5

Goiás 738 26/5

Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.

Pacientes recuperados
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Fonte: secretarias estaduais de Saúde

Maranhão 10.220 31/5

Mato Grosso 675 31/5

Mato Grosso do Sul 532 1°/6

Minas Gerais 5.341 1°/6

Pará 27.764 1°/6

Paraíba 2.435 31/5

Paraná 1.830 27/5

Pernambuco 10.102 27/5

Piauí 456 29/5

Rio de Janeiro 31.934 27/5

Rio Grande do Norte 1.410 29/5

Rio Grande do Sul 6.246 29/5

Rondônia 2.075 29/5

Roraima 1.029 29/5

Santa Catarina 5.207 31/5

São Paulo 21.073 31/5

Sergipe 2.242 27/5

Tocantins 1.334 31/5

Total 228.601
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CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê

TIRA-DÚVIDAS: saiba como são os testes e as pesquisas sobre remédios e vacinas

Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social
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Veja perguntas e respostas sobre medidas econômicas na crise do coronavírus

Mais do G1

Rio de Janeiro

Crivella libera igrejas e esportes no mar e no calçadão a partir de
amanhã
Plano de retomada prevê 6 fases a cada 15 dias. Cidade tem 3,5 mil mortes por coronavírus e
quase 30 mil casos confirmados.

Há 3 horas — Em Rio de Janeiro

Cidade na fronteira com Brasil vira líder de infectados na Colômbia

Em Coronavírus

Puxada pelo Brasil, América Latina supera 1 milhão de casos
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Gráfico: Equipe do G1 - Mapa do Coronavírus • Fonte: Secretarias estaduais de Saúde.

Cidades com maior mortalidade por Covid-19*
Número de óbitos por 100 mil habitantes
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*Dados tabulados às 11h15 de 1° de junho. Foram consideradas somente as cidades com mais de 300 casos confirmados,
conforme recomendação da OMS para indicadores mais robustos.

Gráfico: Equipe do G1 - Mapa do Coronavírus • Fonte: Secretarias estaduais de Saúde

Cidades com maior incidência de casos de Covid-19*
Número de casos por 100 mil habitantes
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*Dados tabulados às 11h15 de 1° de junho. Foram consideradas somente as cidades com mais de 300 casos confirmados,
conforme recomendação da OMS para indicadores mais robustos.
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'Novo normal'

FOTOS: Capela Sistina reabre para visitantes após 3 meses
Museus e estabelecimentos na Europa adotam novos protocolos para flexibilização.

Em Coronavírus

Novas regras de quarentena entram em vigor nesta segunda em SP;
entenda
Autorização para funcionar segue apenas para comércio essencial. A partir desta segunda
(1°), Prefeitura de SP começa a receber protocolos de reabertura de setores autorizados pelo
governo para iniciar flexibilização.
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Brasil registra 29.314 mortes e 514.849 casos confirmados de Covid-19,
diz ministério
Foram 16.409 casos confirmados a mais nas últimas 24 horas.
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4 min

Americana confirma mais um caso de coronavírus; total sobe para 105
Segundo a prefeitura, paciente é uma menina de 10 anos moradora do Parque Novo Mundo.
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DECRETO N.º 6.536/2020 

DE: 08/05/2020 

 

 

"Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras no 

Município de Boa Esperança-ES como medida de 

enfrentamento a Pandemia do Coronavirus 

(COVID-19) e dá outras providências". 

 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde-OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana, pelo novo coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo 

novo coronavírus (2019-nCoV);  

 

CONSIDERANDO a LEI FEDERAL Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 

emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do 

surto de coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do coronavírus (COVID-19) na 

área da educação, no Estado do Espírito Santo; 

 

CONSIDERANDO que a prevenção é a melhor alternativa para assegurar a saúde e a vida das 

pessoas; 

 

CONSIDERANDO o posicionamento da Organização Mundial da Saúde - OMS, e do Ministério da 

Saúde, sobre o uso comunitário de máscaras como estratégia para diminuir o contágio em massa 

pelo Coronavírus - COVID-19 e Nota Informativa nº 03/2020 do Ministério da Saúde; 
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CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão de 

Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus - COVID-19 no Município 

de Boa Esperança-ES, tem o dever de assegurar aos cidadãos proteção à saúde; e 

 

CONSIDERANDO que os órgãos e as entidades da Administração Pública do Poder Executivo 

Municipal devem atuar articuladamente com a Secretaria Municipal de Saúde, 

 

Considerando a retomada de grande parte das atividades econômicas no Estado do Espírito Santo e 

no Município de Boa Esperança-ES; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, para evitar a transmissão 

comunitária do Coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município de Boa Esperança-ES. 
 

§ 1º A partir de 11 de maio de 2020, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial às(aos): 
 

I - munícipes em espaços públicos, circulação em ruas, avenidas, calçadas, filas em bancos e 

postos de autoatendimento e, demais ambientes coletivos, sem prejuízo das recomendações de 

isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias; 
 

II - motoristas e usuários de táxis e transporte individual ou compartilhado de passageiros; 
 

III - para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais (supermercados, 

mercados, feiras livres, farmácias, entre outros); 
 

IV - para acesso aos demais estabelecimentos comerciais que tiveram as atividades liberadas e 

retomadas; 
 

V - para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas; e 
 

VI - para o acesso nas repartições públicas e privadas. 

 

§ 2º Os estabelecimentos privados cujas atividades estão permitidas deverão tomar as providências 

necessárias para o cumprimento do estabelecido no presente decreto por seus funcionários, 

colaboradores e clientes, inclusive impedindo que estes ingressem e/ou permaneçam no local sem a 

utilização da máscara de proteção facial. 

 

§ 3º Recomenda-se à população em geral o uso de máscaras caseiras, segundo as orientações do 

Ministério da Saúde disponível e Notas Técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA. 

 

§ 4º A forma de uso, limpeza e descarte das máscaras deverão seguir as Normas Técnicas editadas 

pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
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Art. 2º Fica determinada no âmbito do Serviço Público Municipal, a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial, durante a execução das respectivas atribuições inerentes aos cargos e 

funções públicas. 

 

Art. 3º Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as atitudes 

necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto. 

 

Art. 4º A desobediência às previsões deste Decreto, caracterizará infração Administrativa e sujeitará 

o infrator à aplicação das penalidades previstas em Lei, sem prejuízo de demais sanções civis e 

administrativas às previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida sanitária 

preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 08 dias do mês de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

 

 

LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720

Assinado
digitalmente por
LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720
Data: 2020.05.08
11:20:45 -0300
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DECRETO N.º 6.537/2020 

DE: 08/05/2020 

 
Dispõe sobre a criação do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19) no 

âmbito do município de Boa Esperança para condução 

das ações em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19).  

 
O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde-OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana, 

pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 

emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 

de coronavírus (COVID-19);  

 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do coronavírus (COVID-19) na área da 

educação, no Estado do Espírito Santo; 

 

CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência no âmbito do Município de Boa Esperança 

por meio do Decreto nº 6.471, de 17 de março de 2020; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estaduais que se enquadrarem nas 

definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); e 

 

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

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.  

 

DECRETA: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º Fica estabelecido o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do município de 

Boa Esperança – COE COVID-19/BE, como mecanismo municipal da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal. 

 

§1º O COE COVID-19 terá caráter consultivo e deliberativo e seus integrantes serão indicados por 

meio de documentos oficiais subscrito pelo dirigente de sua respectiva área; 

 

§2º Os documentos oficiais citarão os nomes dos representantes de cada área, devendo ser 

encaminhados ao Gabinete do Prefeito em até 7 (sete) dias após a publicação deste Decreto; e 

 

§3º Poderão ser convidados a integrar e/ou participar dos trabalhos e debates do COE COVID-19, 

especialistas e representantes de outras instituições públicas ou privadas, bem como de organizações 

da sociedade civil.  

 

§4º A gestão do COE COVID-19/BE estará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS).  

 

Art. 2º O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Município de Boa Esperança – 

COE COVID-19/BE de que trata o artigo anterior será constituído por representantes das seguintes 

áreas:  

 

I - Gabinete da Secretária Municipal da Saúde; 
 

II - Gerência de Vigilância em Saúde – GEVS; 
 

III - Coordenação de Vigilância em Saúde:  
 

a) vigilância epidemiológica; e 
 

b) vigilância sanitária. 
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IV - Assuntos de Regulação e de Organização da Atenção Primária à Saúde:  
 

a) Coordenação da Atenção Primária; 
 

b) Gerência de Regulação do Acesso à Assistência; e 
 

d)  Gerência de Transportes e Urgência e Emergência.  
 

VII - Hospitais de referência: 
  

a) Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares – HERAS; e 
 

b) Hospital e Maternidade Cristo Rei – HMCR. 
 

VIII - Gerência de Comunicação da PMBE- GECOM. 

 

Art. 3º Os integrantes do COE COVID-19 se reunirão ordinariamente em periodicidade a ser 

estabelecida conforme as ações necessárias para os níveis de respostas de preparação, contenção e 

mitigação, conforme previsto no Plano de Contingência COVID-19. 

 

Capítulo II 

DAS RESPOSABILIDADES 

 

Art. 4º O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do município de Boa Esperança –

COE COVID-19/BE terá as seguintes atribuições:  

 

I - Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos termos das diretrizes fixadas pelo Secretário de 

Estado da Saúde/ES;  

 

II - Articular-se com todos os trabalhadores e operadores do SUS e sistema particular no âmbito 

municipal; 

 

III - Encaminhar ao Secretário de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional – ESPIN e as ações administrativas em curso;  

 

IV - Divulgar à população informações relativas ao COVID-19; 

 

V - Ampliar os horários de funcionamento do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, 

COE COVID-19, operando em nível municipal; 

 

VI - Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos na 

prevenção e controle da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
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VII - Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico 

da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
 

VIII - Articular junto às áreas da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e outros órgãos o 

desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta; 

 

IX - Organizar os fluxos e atualizações das informações diárias, para o briefing e de briefing do COE 

COVID-19;  

 

X - Elaborar e atualizar o Plano de Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-

19);  

 

XI - Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

 

XII - Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal (medicamentos e insumos 

laboratoriais); 

 

XIII - Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle de infecção e o uso 

adequado de equipamento de proteção (EPI); 

 

XIV - Solicitar apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da execução dos Planos de 

Contingência para a infecção humana pelo novo Coronavírus; 

 

XV - Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias, 

notas técnicas);  

 

XVI - Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus SARS-COVID-19; 

 

XVII - Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto a rede laboratorial de referência para os 

vírus respiratórios;  

 

XVIII - Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de referência; 

 

XIX - Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o novo Coronavírus (COVID-19) e 

outros vírus respiratórios; 

 

XX - Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção para casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2); 
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XXI - Propor, de forma justificada, ao Prefeito Municipal: 
 

a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária de profissionais, nos 

termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;  
 

b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na Emergência em 

Saúde Pública de importância Nacional - ESPIN; e 
 

c)  a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do 

inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 

Art. 5º Fica revogado o Decreto nº 6.493, de 31 de março de 2020. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23 de 

março de 2020.  

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 08 dias do mês de maio de 2020. 

 

 

 

 

       LAURO VIEIRA DA SILVA 

                                                                                         Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

 

 

ANA ROSA MARIN SILVA 

Secretária Municipal de Saúde 
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DECRETO Nº 6.541/2020 

DE: 14/05/2020 

 

 

Declara Estado de Calamidade Pública no Município de 

Boa Esperança/ES, para enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, e dá outras providências. 

 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo inciso VIII, do Artigo 75, da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde-OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana, 

pelo novo coronavírus (COVID-19); 

   

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020 promulgado pelo Congresso Nacional na data 

de 20 de março de 2020, bem como o Decreto Estadual nº 0446-S, de 02 de abril de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 

emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 

de coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do coronavírus (COVID-19) na área da 

educação, no Estado do Espírito Santo; 

 

CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência no âmbito do Município de Boa 

Esperança por meio do Decreto nº 6.471, de 17 de março de 2020; 
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CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal da Fazenda, em decorrência das 

ações emergenciais necessárias para conter a pandemia, as finanças públicas e as metas fiscais 

estabelecidas para o presente exercício poderão estar gravemente comprometidas no Município, assim 

como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização do orçamento público, notadamente quanto ao 

atingimento das metas fiscais e demais responsabilidades da Lei Complementar nº 101/01 para fins de 

combate à pandemia. 

 

CONSIDERANDO que o município de Boa Esperança está situado numa região que atualmente está 

com altos números de infectados pelo novo coronavírus (COVID-19), tendo, com isso, o 

aumento exponencial do número de casos no município, com chances de alargar gradativamente. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarado, no âmbito do Município de Boa Esperança/ES, o Estado de Calamidade 

Pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020, para todos os fins de direito, notadamente quanto 

à:  

 

I - Dispensa do atingimento dos resultados e metas fiscais previstos na Lei Municipal nº 1.696 de 28 de 

agosto de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e na Lei 

Municipal nº 1.703, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2020;  

 

II - Limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

 

Art. 2º Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de Situação de Emergência de que trata 

o Decreto nº 6.471, de 17 de março de 2020, e nos demais decretos relacionados às medidas para 

enfrentamento à pandemia. 

 

Art. 3º Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública.  

 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Fazenda, em conjunto com a Comissão Especial de Monitoramento e 

Equilíbrio das Contas Públicas – CEMEP, ficará responsável pelo acompanhamento da situação fiscal 

e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência relacionada ao 

Coronavírus (COVID-19).  

 

Art. 5º O Poder Executivo procederá, sempre que necessário e mediante decreto, a` abertura de crédito 

extraordinário nos termos previstos nos artigos 41, III e 44 da Lei nº 4.320, de 1964, bem como às 
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movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização da 

reserva de contingência, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 

 

Art. 6º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, reconhecimento do Estado de Calamidade Pública para os fins do disposto 

no artigo 65 da Lei Complementar 101.  

 

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os fins, exceto no que tange 

ao artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, cuja entrada em vigor 

acontecerá a partir do reconhecimento da Situação de Calamidade Pública local pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 14 dias do mês de maio de 2020. 

 

 

 

 

       LAURO VIEIRA DA SILVA 

                                                                              Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

 

AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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DECRETO Nº 6.544/2020  

DE: 18/05/2020 

 

Decreta medidas administrativas temporárias de 

prevenção, controle e contenção de danos decorrentes da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); Suspensão 

do atendimento ao público na Prefeitura Municipal; 

Institui a Central de Fiscalização COVID-19, de natureza 

temporária, para intensificar as ações fiscalizatórias a fim 

d coibir as atividades e condutas incompatíveis com as 

ações de combate a pandemia no novo Coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências.  

 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, decorrência da infecção humana pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 
 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS 

- Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), caracterizado como Pandemia; 
 

Considerando as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado do Espírito 

Santo e da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

Considerando a Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 
 

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 Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 

de coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 
 

Considerando a Portaria Estadual Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece protocolo clínico 

para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de coronavírus (COVID-19), durante a 

vigência do estado emergência de saúde pública, no Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o mapeamento de 

risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19); 
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Considerando a Portaria Estadual nº 068-R, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre o mapeamento 

de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de  saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), instituído pelo Decreto Estadual nº 6.636-R, de 19 

de abril de 2020; 
 

Considerando a Portaria nº 086-R, de 15 de maio de 2020, do Secretário de Estado do Espírito Santo, 

que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para o 

enfrentamento de emergência de sáude pública, decorrente do novo coranavírus (COVID-19); 
 

Considerando a necessidade estabelecer regras e critérios para o efetivo funcionamento do Comércio 

local, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde e do Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando que a prevenção através dos cuidados sanitários e afastamento social são as melhores 

alternativas para assegurar a saúde e a vida das pessoas; 
 

Considerando o agravamento da situação pelo número de casos testados com resultados positivos à 

COVID-19 no Município de Boa Esperança-ES; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam definidas neste Decreto novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 2º Fica determinado o fechamento do comércio, no âmbito do Município de Boa Esperança-ES, no 

período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a  26 de maio de 2020. 
 

§ 1º Ficam excetuados do caput o funcionamento de hospitais e demais serviços de saúde e postos de 

combustíveis, ficando os mesmos obrigados a adotarem os procedimentos obrigatórios preventivos à 

disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) constantes em decretos editados anteriormente. 
 

§ 2º Ficam excetuados do caput o funcionamento de farmácias, supermercados, açougues, padarias, 

lojas de vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares, 

lojas de cuidados de animais e insumos agrícolas, distribuidoras de gás de cozinha e água, que manterão 

suas portas fechadas para atendimento ao público e receberão suas demandas por meio de telefone, 

aplicativo, ou outro tipo de comunicação digital ou eletrônica, oferecendo os produtos somente por meio 

de entregas domiciliares (delivery), sendo proibidos o consumo de produtos no local do estabelecimento 

comercial. 
 

§ 3º Ficam excetuados do caput o funcionamento de borracharias, oficinas de reparação de veículos 

automotores e de bicicletas que manterão suas portas fechadas para atendimento ao público e receberão 

suas demandas por meio de telefone, aplicativo, ou outro tipo de comunicação digital ou eletrônica. 
 

Art. 3º Ficam suspensos o atendimento ao público em todas as agências bancárias públicas e privadas 

e correspondentes bancários que prestam serviços no território do Município de Boa Esperança-ES, no 

período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a  26 de maio de 2020. 

 

Art. 4º Ficam suspensas as feiras livres e comércios ambulantes em todo o território do Município de Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Boa Esperança-ES, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a  26 de maio de 2020. 
 

Art. 5º Os templos religiosos serão albergados pelo disposto neste decreto, devendo permanecer 

fechados ao atendimento presencial de seus fiéis, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 

2020 a  26 de maio de 2020, sendo recomendada a transmissão de seus cultos online. 
 

Art. 6º Suspender o atendimento ao público nas repartições públicas da Administração Direta do 

Município de Boa Esperança-ES, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a  26 de 

maio de 2020, devendo os protocolos serem realizados via e-mail: 

protocolo@boaesperanca.es.gov.br. 
 

§ 1º Fica instituído na vigência deste Decreto o horário de 7h às 13h, o funcionamento das repartições 

públicas municipais, podendo o horário de funcionamento ser adaptado às necessidades de cada setor, 

evitando aglomerações, conforme determinação da chefia imediata, podendo ser realizados os 

procedimentos licitatórios agendados. 
 

§ 2º Excetuam-se do caput, os órgãos e serviços considerados essenciais, das áreas de saúde, limpeza 

pública, assistência social, as atividades desenvolvidas pelo Centro de Operação de Emergências (COE) 

municipal ao enfrentamento ao COVID-19 e outros a serem definidos pela administração pública 

municipal. 
 

Art. 7º Manter a suspensão dos velórios domiciliares, ficando o disciplinamento dos procedimentos a 

serem adotados a cargo de oientações da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 8º Fica proibida a permanência de cidadãos nas praças públicas do Município de Boa Esperança-

ES durante a vigência deste decreto, devendo saírem às ruas apenas para atividades inadiáveis ligadas à 

alimentação, saúde e trabalho. 
 

Art. 9º Fica instituída a Central de Fiscalização COVID-19, de natureza temporária, com a finalidade 

de intensificar as ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços e, coibir as atividades e condutas incompatíveis com as ações do combate à pandemia da 

COVID-19, estabelecidas no âmbito do Município de Boa Esperança - ES. 
 

Art. 10º. Para fins deste Decreto, são tidas como incompatíveis as atividades e condutas vedadas ou em 

desacordo com as normas editadas pela União, pelo Estado do Espírito Santo ou pelo Município de Boa 

Esperança - ES, sendo que no caso de conflito de normas, deverá prevalecer a normatização mais 

rigorosa. 
 

Art. 11º. A Central de Fiscalização, instituída por este Decreto, possui as seguintes atribuições e 

competências: 
 

I - promover o atendimento às demandas de fiscalização das atividades e condutas incompatíveis com 

as ações de combate a pandemia da COVID-19, no de Município de Boa Esperança-ES, nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços que estejam sujeitos a fiscalização 

do Município, bem como atividades, eventos ou reuniões nos espaços públicos e privados; 
 

II - prestar suporte as diligências necessárias ao exercício da fiscalização; Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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III - apontar e encaminhar as instituições competentes as infrações civis e criminais previstas na 

legislação; 
 

IV - adotar os procedimentos administrativos necessários a aplicação de penalidades nos limites da 

competência da Administração Pública Municipal, com a celeridade que a situação de emergência 

requer; 
 

V - planejar, supervisionar, programar, coordenar, orientar, elaborar e controlar as atividades 

preventivas, educativas e de fiscalização das ações referentes à pandemia da COVID-19; 
 

VI - solicitar apoio operacional de outros órgãos/entidades da Administração Pública ou da iniciativa 

privada para efetivação das ações realizadas por seus agentes públicos; 
 

VII - receber e distribuir as denúncias referentes à pandemia da COVID-19 preferencialmente por meio 

do “DISK DENUNCIA 190” e pelos telefones números (27) 3768-1001 e (27) 99700-2269, remetendo-

as por qualquer meio de comunicação compatível com a celeridade do momento; 
 

VIII - requisitar equipamentos, insumos e materiais necessários ao cumprimento das atividades da 

Central de Fiscalização COVID-19; 
 

IX - implementar os protocolos, conforme as determinações expressas nas normas e diretrizes 

estabelecidas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19; 
 

X - lavrar notificações/orientações, intimações, autos de imposição de penalidades e autos de infração; 

e 
 

XI - proceder a interdição de estabelecimentos. 
 

§ 1º Os processos analisados pela Central de Fiscalização COVID-19 terão prioridade de tramitação, 

podendo ocorrer supressão, devidamente justificada, de etapas ou ritos previstos na legislação vigente. 
 

§ 2º O funcionamento da Central de que trata este artigo poderá ocorrer de forma remota, ressalvadas 

as hipóteses de abordagens presenciais. 
 

Art. 12º. A Central de Fiscalização COVID-19 será composta por servidores das secretarias da 

Prefeitura Municipal, designados pelos respectivos titulares, sob a Coordenação Técnica do(a) Titular 

da Secretaria Municipal de Saúde, que atuarão, em conjunto ou não, no âmbito de suas competências, 

sendo que na vigência deste Decreto e para fins de fiscalização as competências passam a ser comuns a 

todas as secretarias municipais, bem como às Equipes de Fiscalização: Vigilância Sanitária; Defesa 

Civil; Fiscalização Ambiental; e Fiscalização de Arrecadação. 
 

§ 1º Na ausência de previsão de aplicação de tipificações e penalidades para condutas incompatíveis 

com as ações de combate a pandemia da COVID-19, na legislação dos fiscais de que trata este artigo, 

serão aplicadas as disposições previstas na lei nº 854, de 16 de dezembro de 1993, que institui o Código 

Tributário do Município de Boa Esperança e lei nº 853, de 16 de dezembro de 1993, que institui normas 

sobre o Código de Posturas no Município de Boa Esperança-ES. 
 

§ 2º A abertura dos procedimentos de autuação das infrações decorrentes do cumprimento deste Decreto, 

serão processadas nos contenciosos dos órgãos ou entidades de lotação dos fiscais autuadores. 
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§ 3º Os órgãos de fiscalização do Município, exercerão nos limites de seu poder de polícia, ações para 

certificação do cumprimento das medidas adotadas para o cumprimento deste Decreto e de demais 

medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

decorrentes do surto do novo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 13º. Os infratores identificados nos termos deste Decreto estarão sujeitos às penalidades previstas 

na legislação administrativa, sem prejuízo daquelas estabelecidas na legislação civil e penal, em especial 

o disposto no art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando for 

o caso. 
 

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar à Delegacia de Polícia 

competente as autuações cujos fatos configurem crime. 
 

Art. 14º. O estabelecimento que for flagrado em funcionamento e em desacordo com as determinações 

legais de enfrentamento à pandemia da COVID-19, será obrigado a proceder ao fechamento imediato 

do mesmo, sob pena de autuação, interdição e aplicação de multa já prevista na legislação sanitária. 
 

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor no dia 20 de maio de 2020. 
 

Art. 16º. Revogam-se as disposições em contrário, ficando mantidas as que não conflitarem com este 

Decreto, em especial todo o compêndio legal vigente de combate ao surto do novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 18 dias do mês de maio de 2020. 

 

 
 

 
                                                                                                 LAURO VIEIRA DA SILVA 

                                                                                                      Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 6.545/2020  

DE: 19/05/2020 

 

Decreta medidas administrativas temporárias de 

prevenção, controle e contenção de danos decorrentes da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); Institui a 

Central de Fiscalização COVID-19, de natureza 

temporária, para intensificar as ações fiscalizatórias a 

fim de coibir atividades e condutas incompatíveis com as 

ações de combate a pandemia no novo Coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências.  

 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, decorrência da infecção humana pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 
 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

OMS - Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), caracterizado como Pandemia; 
 

Considerando as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado do 

Espírito Santo e da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

Considerando a Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 
 

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 Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 

de coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 
 

Considerando a Portaria Estadual Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece protocolo 

clínico para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de coronavírus (COVID-19), durante 

a vigência do estado emergência de saúde pública, no Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o mapeamento de 

risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19); 

 

Considerando a Portaria Estadual nº 068-R, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre o mapeamento  
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de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de  saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), instituído pelo Decreto Estadual nº 6.636-R, de 

19 de abril de 2020; 
 

Considerando a Portaria nº 086-R, de 15 de maio de 2020, do Secretário de Estado do Espírito 

Santo, que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 

o enfrentamento de emergência de sáude pública, decorrente do novo coranavírus (COVID-19); 
 

Considerando a necessidade estabelecer regras e critérios para o efetivo funcionamento do Comércio 

local, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde e do Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando que a prevenção através dos cuidados sanitários e afastamento social são as melhores 

alternativas para assegurar a saúde e a vida das pessoas; 
 

Considerando o agravamento da situação pelo número de casos testados com resultados positivos à 

COVID-19 no Município de Boa Esperança-ES; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam definidas neste Decreto novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no município de Boa Esperança-ES. 
 

Art. 2º Fica determinado o fechamento do comércio em geral, no âmbito do Município de Boa 

Esperança-ES, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no período compreendido entre o dia 20 de 

maio de 2020 a 26 de maio de 2020. 
 

§ 1º Ficam excetuados do caput o funcionamento de hospitais, clínicas, laboratórios e demais serviços 

de saúde e postos de combustíveis, ficando os mesmos obrigados a adotarem os procedimentos 

obrigatórios preventivos à disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) constantes em decretos 

editados anteriormente. 
 

§ 2º O comércio em geral poderá receber sua demanda por meio de telefone, aplicativo, ou outro tipo 

de comunicação digital ou eletrônica, oferecendo produtos somente por meio de entregas domiciliares 

(delivery), sendo proibido o consumo de produtos no local do estabelecimento comercial. 
 

§ 3º Os serviços disponibilizados por Hotéis, Pousadas, Casas de Repouso, Pensão e afins, somente 

será permitido pernoites àquele estabelecimento que possua contrato pré-existente à data de vigência 

deste Decreto. 
 

Art. 3º Fica suspenso o atendimento ao público em todas as agências bancárias públicas e privadas e 

correspondentes bancários que prestam serviços no território do Município de Boa Esperança-ES, no 

período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a 26 de maio de 2020. 
 

Parágrafo único. Fica excetuado do caput deste artigo, o funcionamento dos autoatendimentos 

bancários e lotérica, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a 26 de maio de 2020, 

respeitando o horário de funcionamento de 08h às 14h, devendo os estabelecimentos se 
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(um metro e meio) entre cada cliente, uso de equipamentos de proteção individual, bem como priorizar 

àqueles pertencentes ao grupo de risco. 

 

Art. 4º Ficam suspensas as feiras livres e comércios ambulantes em todo o território do Município de 

Boa Esperança-ES, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a  26 de maio de 2020. 
 

Art. 5º Os templos religiosos serão albergados pelo disposto neste decreto, devendo permanecer 

fechados ao atendimento presencial de seus fiéis, no período compreendido entre o dia 20 de maio de 

2020 a  26 de maio de 2020, sendo recomendada a transmissão de seus cultos online. 
 

Art. 6º Fica estabelecido que no período compreendido entre o dia 20 de maio de 2020 a 26 de maio 

de 2020, o protocolo municipal funcionará de forma online, devendo os protocolos serem realizados 

via e-mail: protocolo@boaesperanca.es.gov.br. 
 

Art. 7º Fica estabelecido que os órgãos e serviços considerados essenciais, das áreas de saúde, limpeza 

pública, assistência social, as atividades desenvolvidas pelo Centro de Operação de Emergências 

(COE) municipal ao enfrentamento ao COVID-19 e outros a serem definidos pela administração 

pública municipal, exercerão suas atividades normalmente, coibindo as condutas incompatíveis com as 

orientações de combate à disseminação do novo coranavírus (Covid-19). 
 

Art. 8º Fica suspenso os velórios domiciliares, ficando o disciplinamento dos procedimentos a serem 

adotados a cargo de orientações da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 9º. Fica proibida a permanência de cidadãos nas praças públicas do Município de Boa Esperança-

ES durante a vigência deste decreto, devendo saírem às ruas apenas para atividades inadiáveis ligadas 

à alimentação, saúde e trabalho. 
 

Art. 10. Fica instituída a Central de Fiscalização COVID-19, de natureza temporária, com a finalidade 

de intensificar as ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços e, coibir as atividades e condutas incompatíveis com as ações do combate à pandemia da 

COVID-19, estabelecidas no âmbito do Município de Boa Esperança - ES. 
 

Art. 11. Para fins deste Decreto, são tidas como incompatíveis as atividades e condutas vedadas ou em 

desacordo com as normas editadas pela União, pelo Estado do Espírito Santo ou pelo Município de 

Boa Esperança - ES, sendo que no caso de conflito de normas, deverá prevalecer a normatização mais 

rigorosa. 
 

Art. 12. A Central de Fiscalização, instituída por este Decreto, possui as seguintes atribuições e 

competências: 
 

I - promover o atendimento às demandas de fiscalização das atividades e condutas incompatíveis com 

as ações de combate a pandemia da COVID-19, no de Município de Boa Esperança-ES, nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços que estejam sujeitos a fiscalização 

do Município, bem como atividades, eventos ou reuniões nos espaços públicos e privados; 
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II - prestar suporte as diligências necessárias ao exercício da fiscalização; 
 

III - apontar e encaminhar as instituições competentes as infrações civis e criminais previstas na 

legislação; 
 

IV - adotar os procedimentos administrativos necessários à aplicação de penalidades nos limites da 

competência da Administração Pública Municipal, com a celeridade que a situação de emergência 

requer; 
 

V - planejar, supervisionar, programar, coordenar, orientar, elaborar e controlar as atividades 

preventivas, educativas e de fiscalização das ações referentes à pandemia da COVID-19; 
 

VI - solicitar apoio operacional de outros órgãos/entidades da Administração Pública ou da iniciativa 

privada para efetivação das ações realizadas por seus agentes públicos; 
 

VII - receber e distribuir as denúncias referentes à pandemia da COVID-19, preferencialmente por 

meio do “DISK DENUNCIA 190” e, pelos telefones números (27) 3768-1001 e (27) 99700-2269, 

remetendo-as por qualquer meio de comunicação compatível com a celeridade do momento; 
 

VIII - requisitar equipamentos, insumos e materiais necessários ao cumprimento das atividades da 

Central de Fiscalização COVID-19; 
 

IX - implementar os protocolos, conforme as determinações expressas nas normas e diretrizes 

estabelecidas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19; 
 

X - lavrar notificações/orientações, intimações, autos de imposição de penalidades e autos de infração; 

e 
 

XI - proceder a interdição de estabelecimentos. 
 

§ 1º Os processos analisados pela Central de Fiscalização COVID-19 terão prioridade de 

tramitação, podendo ocorrer supressão, devidamente justificada, de etapas ou ritos previstos na 

legislação vigente. 
 

§ 2º O funcionamento da Central de que trata este artigo poderá ocorrer de forma remota, 

ressalvadas as hipóteses de abordagens presenciais. 
 

Art. 13. A Central de Fiscalização COVID-19 será composta por servidores das secretarias da 

Prefeitura Municipal, designados pelo Prefeito através de ato oficial, sob a Coordenação Técnica do(a) 

Titular da Equipe de Fiscalização de Obras e Posturas e Equipe de Arrecadação Tributária, que 

atuarão, em conjunto ou não, no âmbito de suas competências, sendo que na vigência deste Decreto e 

para fins de fiscalização as competências passam a ser comuns a todas as secretarias municipais, bem 

como às Equipes de Fiscalização: Vigilância Sanitária; Defesa Civil; Fiscalização Ambiental; e 

Fiscalização de Arrecadação. 
 

§ 1º Na ausência de previsão de aplicação de tipificações e penalidades para condutas incompatíveis 

com as ações de combate a pandemia da COVID-19, na legislação dos fiscais de que trata este artigo, 

serão aplicadas as disposições previstas na lei nº 854, de 16 de dezembro de 1993, que institui o 

Código Tributário do Município de Boa Esperança e lei nº 853, de 16 de dezembro de 1993, que  
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institui normas sobre o Código de Posturas no Município de Boa Esperança-ES. 
 

§ 2º A abertura dos procedimentos de autuação das infrações decorrentes do cumprimento deste 

Decreto, serão processadas nos contenciosos dos órgãos ou entidades de lotação dos fiscais 

autuadores. 
 

§ 3º Os órgãos de fiscalização do Município, exercerão nos limites de seu poder de polícia, ações para 

certificação do cumprimento das medidas adotadas para o cumprimento deste Decreto e de demais 

medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

decorrentes do surto do novo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 14. Os infratores identificados nos termos deste Decreto estarão sujeitos às penalidades previstas 

na legislação administrativa, sem prejuízo daquelas estabelecidas na legislação civil e penal, em 

especial o disposto no art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

quando for o caso. 
 

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar à Delegacia de Polícia 

competente as autuações cujos fatos configurem crime. 
 

Art. 15. O estabelecimento que for flagrado em funcionamento e/ou em desacordo com as 

determinações legais de enfrentamento à pandemia da COVID-19, será obrigado a proceder ao 

fechamento imediato do mesmo, sob pena de autuação, interdição e aplicação de multa já prevista na 

legislação sanitária. 
 

Art. 16. Este Decreto entrará em vigor no dia 20 de maio de 2020. 
 

Art. 17. Ficam revogados o Decreto nº 6.544, de 18 de maio de 2020 e as disposições em contrário, 

ficando mantidas as que não conflitarem com este Decreto, em especial todo o compêndio legal 

vigente de combate ao surto do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 19 dias do mês de maio de 2020. 

 

 
 

 
LAURO VIEIRA DA SILVA 

         Prefeito Municipal 
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DECRETO º 6.547/2020 

DE: 26/05/2020 

 

Dispõe sobre a prorrogação de medidas administrativas 

temporárias de prevenção, controle e contenção de 

danos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), que trata o Decreto nº 6.545, de 19 de 

maio de 2020 e suas alterações, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com amparo 

no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Considerando o Decreto nº 6.545 que “Decreta medidas administrativas temporárias de prevenção, 

controle e contenção de danos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); Institui a 

Central de Fiscalização COVID-19, de natureza temporária, para intensificar as ações fiscalizatórias a fim 

de coibir atividades e condutas incompatíveis com as ações de combate a pandemia no novo Coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências.”  

 

Considerando o Decreto nº 6.546/2020 que “Dá nova redação ao parágrafo único do art. 3º e inclui 

parágrafos 2º e 3º no art. 3º do Decreto nº 6.545/2020 de 19 de maio de 2020, e dá outras providências.” 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica Prorrogado pelo período de 05 (cinco) dias, de 27 de maio de 2020 à 31 de maio de 2020, de 

forma integral, o Decreto nº 6.545, de 19 de maio de 2020 e suas alterações, que dispõe sobre o fechamento 

do comércio em geral, as feiras livres, comércios ambulantes, templos religiosos e fechamento de 

correspondentes bancários e lotéricos aos sábados e domingos, no âmbito do Município de Boa Esperança-

ES. 

 

Art. 2º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito. 

 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 26 dias do mês de maio de 2020. 

 

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

        Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado na data supra. 

LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720

Assinado digitalmente
por LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720
Data: 2020.05.26
13:31:48 -0300

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
39003300300032003A005000

fls. 81

mailto:planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br
http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 

DECRETO N.º 6.475/2020 

DE: 20/03/2020 

 

Dispõe sobre a alteração do horário de 

funcionamento nas repartições da 

Administração Pública Municipal direta e 

indireta e dá outras providências. 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 

como pandemia do Novo Coronavírus; 

 

Considerando declaração de situação de emergência no âmbito do Município de Boa Esperança por 

meio do Decreto nº 6.471, de 17 de março de 2020; 

 

Considerando que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia 

significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, 

não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 

 

Considerando a altíssima capacidade de disseminação do vírus agravada pela aglomeração de 

pessoas em espaços comuns;  

 

Considerando que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o isolamento social é a 

única forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a situação demanda o emprego 

de medidas de prevenção. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
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decorrente do coronavírus (COVID-19) em diferentes áreas, com caráter complementar a outras 

ações já constantes em atos normativos editados previamente no âmbito do Município de Boa 

Esperança/ES. 

 

Art. 2º Fica estabelecido o horário de funcionamento nas áreas administrativas no âmbito da 

Administração Pública Municipal: 

 

§ 1º De 07h às 13h, nas seguintes Secretarias: 

I - Procuradoria-Geral do Município - PGM; 

II - Controladoria-Geral do Município - CGM; 

III - Gabinete do Prefeito Municipal - GPM; 

IV - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG; 

V - Secretaria Municipal de Fazenda - SEFA; 

VI - Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

VII - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEASC; 

VIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SEDER; 

IX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes - SEDUT; 

X - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA; e 

XI - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SECULT. 

 

§ 2º Estão excluídos do horário fixado no parágrafo anterior os serviços executados pelas 

Secretarias que tem escalas de trabalho estabelecidas, os serviços de vigilância bem como a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Art. 2º Fica suspenso o atendimento ao público no âmbito da administração pública municipal. 

 

Parágrafo único. O acesso às dependências da Prefeitura Municipal e demais Secretarias será 

restrito ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e aos servidores e terceirizados diretamente 

autorizados por estes para manutenção de serviços essenciais ou de interesse público. 
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Art. 3º Fica estabelecido em caráter excepcional e temporário a possibilidade de trabalho remoto 

aos servidores públicos municipais dos seguintes grupos de risco: 

I - gestantes e lactantes; 

II - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com morbidade atestada; e 

III - portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade, devidamente 

comprovadas por laudo médico. 

 

§ 1º Os servidores do grupo de risco que demonstrarem interesse formal serão imediatamente 

designados para o trabalho remoto, salvo justificativa expressa da chefia imediata, a ser 

homologada pela autoridade máxima do órgão. 

 

§ 2º Cabe à chefia imediata orientar o servidor que estiver, excepcionalmente, no regime de que 

trata o caput, a preservar a prestação de serviços de competência do setor. 

 

§ 3º Não são alcançados pelas disposições deste artigo os servidores localizados em: 

I - unidades de saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde; 

II - unidades administrativas prestadoras de serviços públicos essenciais ou que operem em regime 

de plantão. 

 

§ 4º Aplica-se a regra do caput, a partir do dia 20/03/2020, podendo ser prorrogável, através de ato 

do Prefeito Municipal de Boa Esperança-ES. 

 

Art. 4º Fica adotado para o servidor público municipal o Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 

(quatorze) dias aos casos de síndromes gripais, sem sinais de gravidade, independentemente de 

confirmação laboratorial, definidos em ato médico dentro da rede pública e privada. 

 

Art. 5º Fica vedado o pagamento correspondente à concessão de jornada extraordinária e extensão 

de carga horária, exceto os casos da Secretaria Municipal de Saúde e da Casa Lar devidamente 

justificados e autorizados pelo Prefeito Municipal e após, encaminhados à Gerência de Gestão de 

Recursos Humanos. 

 

Art. 6º Ficam proibidas viagens a serviço, dos servidores públicos municipais, com exceção dos 

servidores da Secretaria de Saúde. 
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Art. 7º Fica dispensado a utilização do relógio de ponto eletrônico na Secretaria Municipal de 

Saúde, cabendo a cada chefia imediata adotar medidas para o cumprimento do registro. 

 

Art. 8º Fica vedado o deslocamento e a utilização dos carros oficiais da frota do município, exceto 

os da Secretaria Municipal de Saúde e demais questões urgentes, devidamente autorizados pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 9º Ficam suspensas as feiras livres no âmbito do município de Boa Esperança. 

 

Art. 10. O serviço de coleta de lixo funcionará da seguinte forma: 

I – Lixo doméstico: Segunda, quarta e sábado – das 16h às 22h; 

II – Coleta seletiva: Segunda, quarta e sexta – das 07h às 16h. 

 

Art. 11. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Boa Esperança: 

I – a realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente 

autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, comemorativos 

e institucionais, shows, feiras, eventos, passeatas e afins;  

II - as atividades na biblioteca municipal e praças públicas; 

 

Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

 

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 20 dias do mês de março de 2020. 

 

 

  

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N.º 6.519/2020 

DE: 22/04/2020 

 

 

Estabelece medidas administrativas e sanitárias, do 

funcionamento de Comércio, Autoatendimento 

Bancário, Agências Bancárias e Lotéricas, de forma 

temporária e emergencial, no âmbito do município 

de Boa Esperança-ES. 

 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com 

amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, decorrência da infecção humana 

pelo novo coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

OMS - Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), caracterizado como Pandemia; 

 

Considerando as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado do 

Espírito Santo e da Secretaria Municipal de Saúde;  

 

Considerando a Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

 

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 Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do 

surto de coronavírus (COVID-19);  

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana, pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 

 

Considerando a Portaria Estadual Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece protocolo 

clínico para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de coronavírus (COVID-19), 

durante a vigência do estado emergência de saúde pública, no Estado do Espírito Santo; 
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Considerando o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o mapeamento de 

risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19); 

 

Considerando a Portaria Estadual nº 068-R, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre o mapeamento 

de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), instituído pelo Decreto Estadual nº 

6.636-R, de 19 de abril de 2020; 

 

Considerando a necessidade estabelecer regras e critérios para o efetivo funcionamento do 

Comércio local, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde e do Estado do Espírito 

Santo;  

 

Considerando que a prevenção através dos cuidados sanitários e afastamento social são as melhores 

alternativas para assegurar a saúde e a vida das pessoas; 

 

DECRETA: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas as medidas administrativas e sanitárias, do funcionamento de Comércio, 

Autoatendimento Bancário, Agências Bancárias e Lotéricas, de forma temporária e emergencial, no 

âmbito do município de Boa Esperança-ES, tendo em vista a necessidade de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.  

 

Parágrafo único. As medidas sanitárias definidas neste Decreto visam a proteção da coletividade e, 

quando implementadas, deverão garantir o pleno respeito a integridade e dignidade das pessoas, 

famílias e comunidades.  

 

Capítulo II 

DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 2º Ficam suspensas no âmbito do município de Boa Esperança-ES, a realização das seguintes 

atividades: 
 

I - eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que 

envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo, tais como eventos 

desportivos, comemorativos e institucionais, shows, feiras culturais, eventos científicos, comícios, 

passeatas e afins; 
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§ 1º Os templos religiosos não são albergados pelo inciso I, aos quais incumbe à 

responsabilidade pela tomada de decisões para evitar a concentração de fiéis e a exposição 

destes à riscos, respeitando o limite de aglomeração de 50 (cinquenta) pessoas em espaços 

amplos e arejados. 
 

II – atividades de cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins; 
 

III – funcionamento de academia de esporte de todas as modalidades; e 
 

IV – funcionamento de estabelecimentos de vendas de bebidas alcoólicas (bares e afins); 

 

Art. 3º A suspensão mencionada pelo artigo anterior, será mantida enquanto durar o Estado de 

Emergência em Saúde Pública em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
 

Parágrafo único. Poderá o município de Boa Esperança revogar ou alterar a qualquer tempo o artigo 

anterior. 

 

Art. 4º Ficam autorizados o funcionamento dos demais estabelecimentos comerciais e de serviços 

não proibidos pelo artigo 2º deste decreto, devendo ser adotadas medidas de redução de circulação e 

aglomeração de pessoas em todos os estabelecimentos comerciais e de serviços localizados no 

Município de Boa Esperança. 
 

Parágrafo único. Os salões de embelezamento pessoal, barbearias e similares deverão funcionar 

mediante agendamento prévio, atendendo um cliente por profissional, respeitando a orientação de 

distanciamento mínimo de 2m (dois metros) e fornecimento de equipamento de proteção individual 

aos trabalhadores, não permitindo aglomeração, podendo inclusive exceder o horário de 

funcionamento. 

 

Capítulo III 

DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º Fica estabelecido ao Comércio local o horário de funcionamento de 08h às 16h. 
 

§ 1º Não se limitam ao horário de funcionamento estabelecido, o serviço de entrega (Delivery) 

através dos sistemas de telefonia móvel e/ou aplicativo de celular os estabelecimentos que exercem 

as atividades de restaurante, sorveterias e/ou similares, tendo como critérios: 
 

a)  Isolar o espaço destinado à execução das atividades após o horário estabelecido; 
 

b)  disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) nas proximidades do balcão de 

exposição; 
 

c)  adotar o sistema de barreiras de proteção dos alimentos/produtos no balcão de exposição, 

inviabilizando o sistema de self service; 
 

d)  retirar objetos que possam ser veículo de contaminação, como copos americanos, toalhas de 

mesa, enfeites e outros; 
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e)  aumentar a distância entre mesas e cadeiras, permitindo o afastamento mínimo de 2m (dois 

metros) entre mesas. 
 

f)  promover a limpeza e desinfecção de cadeiras, mesas, balcão de exposição e áreas de 

circulação, entre o uso; 

 

Art. 6º Fica estabelecido ao Comércio local os seguintes procedimentos obrigatórios de 

funcionamento:  
 

I – limitação de entrada de clientes no estabelecimento para que não haja aglomeração, seguindo a 

orientação de manter distância mínima de 1,5m (um metro e meio), perfazendo o total de 01 (um) 

cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) da área de venda; 
 

II – utilização de faixas ou marcações para assegurar o distanciamento mínimo de segurança (1,5m) 

entre pessoas, em área externa e interna do comércio, visitando cumprir o distanciamento entre 

funcionários e/ou clientes, inclusive nos casos de formação de fila de para acesso ao 

estabelecimento;  
 

III – execução de desinfecção de forma frequente, antes e depois do contato, com hipoclorito de 

sódio 1,0% (um por cento) a 2,5 (dois por cento e meio) ou álcool 70 % (setenta por cento) de   

balcões, carrinhos de compras, cestas, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, interruptores, 

máquinas de cartão dentro outros objetos sujeitos à contato com funcionários; 
 

IV – disponibilização permanente dos seguintes itens necessários para higienização e prevenção: 
 

a) lavatórios com água potável corrente; 
 

b) sabonete líquido; 
 

c) toalhas de papel; 
 

d) EPI - Equipamentos de Proteção Individual aos funcionários para uso em tempo integral; 
 

e) lixeira para descarte; e 
 

f) dispensers com álcool gel 70% (setenta por cento) em pontos estratégicos destinados à 

higienização das mãos de clientes e funcionários. 
 

V – disponibilização de local adequado e adoção de boas práticas de manipulação para 

comercialização de alimentos fracionados, como frutas, verduras, laticínios e outros; 
 

VI – promoção, quando houver, a cada 60 (sessenta) minutos no circuito interno de rádio do 

estabelecimento, de campanhas de conscientização de etiquetas respiratórias, uso de máscaras, 

distanciamento entre clientes e, sempre que possível, a adoção da prática de 01 (um) comprador por 

família e sem o acompanhamento de crianças e idosos, visando práticas de segurança no 

enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19);  
 

VII – afixação de cartazes de orientação aos funcionários e clientes sobre as medidas que devem ser 

adotadas para evitar a disseminação do vírus;  
 

VIII – promoção da não utilização de secadores eletrônicos para fins de higienização das mãos; 
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Art. 7º Ficam mantidas as medidas de redução de circulação e aglomeração de pessoas em 

hipermercados, supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias, lojas de conveniência, 

autoatendimento bancário, agências bancárias e lotéricas, previstas nos Decretos Estaduais nº 4.632-

R, de 16 de abril de 2020 e nº 4.616-R, de 30 de março de 2020. 
 

Parágrafo único. Os estabelecimentos constantes no caput deste artigo serão responsáveis pela 

organização das filas na área externa, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) 

entre cada cliente, bem como priorizar àqueles pertencentes ao grupo de risco. 

 

Art. 8º Fica estabelecido aos comércios a obrigatoriedade de fixar em local visível, a informação da 

capacidade total de atendimento interno aos clientes por vez, levando em consideração o critério de 

01 (uma) pessoa por cada 10m² (dez metros quadrados). 

 

Art. 9º Os estabelecimentos comerciais que descumprirem os dispositivos deste Decreto, poderão 

ser imediatamente fechados, podendo ter o Alvará de funcionamento suspenso, receber multa e 

responder judicialmente por crimes de responsabilidade civil e penal. 

 

Art. 10. Este Decreto vigorará enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde Pública em 

decorrência da Pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

 

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 22 dias do mês de abril de 2020. 

 

 
 

 
LAURO VIEIRA DA SILVA 

                                                                                                      Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra 

 

 

AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720

Assinado
digitalmente por
LAURO VIEIRA DA
SILVA:79368077720
Data: 2020.04.23
15:47:45 -0300
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Governador 

DECRETO Nº 4604 - R DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício das atribuições legais e 
constitucionais, 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição da República; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 
emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 
de novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º  Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com caráter complementar a outras ações já 
constantes nos Decretos nºs 4.597-R, de 16 de março de 2020,  4.599-R, de 17 de março de 2020, 4.600-
R, de 18 de março de 2020 e 4.601-R, de 18 de março de 2020 e em atos normativos editados 
previamente no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo: 

I - o atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas, a partir do dia 23 
de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

II - a visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e privadas, pelo prazo de 30 
(trinta) dias; e 

III - o atendimento ao público no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - 
PROCON estadual, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Governador 

Parágrafo único.  Ficam excetuados do inciso I do caput os atendimentos referentes aos 
programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-19), 
bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas eletrônicos. 

Art. 3º  Fica recomendado aos cidadãos que evitem frequentar praias enquanto perdurar o Estado 
de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Art. 4º  Esgotadas as medidas de concessão de férias aos servidores, previstas no Decreto nº 
4.601-R, de 2020, fica estabelecido Regime Excepcional de Revezamento de Jornada de Trabalho 
Remoto para o grupo de servidores remanescentes, a fim de minimizar aglomerações e circulação nos 
prédios públicos. 

§ 1º  Cada chefia imediata promoverá a divisão de 02 (dois) grupos de servidores, de forma 
equilibrada, em cada unidade administrativa dos órgãos e entidades, para a designação em trabalho 
presencial e remoto alternados, garantindo a prestação ininterrupta do serviço público, mediante 
homologação da autoridade máxima do órgão. 

§ 2º  Não são alcançados pelo disposto neste artigo os servidores localizados em: 

I - unidades de ensino da rede pública estadual; 

II - unidades de saúde, incluindo, dentre outros, hospitais públicos e Hemocentros; 

III - unidades prisionais e de internação socioeducativa; e 

IV - unidades administrativas prestadoras de serviços públicos essenciais ou que operam em 
regime de plantão. 

§ 3º  Aplica-se a regra do caput pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por ato da Secretária 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos. 

§ 4º  Ficam mantidas as regras de trabalho remoto previstas no art. 3º do Decreto nº 4.599-R, de 
2020, para os servidores contemplados por suas disposições. 

Art. 5º  Fica incluído o parágrafo único no art. 2º do Decreto nº 4600-R, de 2020, com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º [...] 

[...] 

Parágrafo único. Fica excetuado do disposto no inciso II do caput o funcionamento de áreas 
médicas, farmácias, delivery, supermercados e padarias dentro de centros comerciais.” (NR) 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Palácio Anchieta, em Vitória, aos         dias de                       de  2020, 199º da Independência, 132º 
da República e 486º do Início da Colonização do Solo Espírito- Santense. 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado do Espírito Santo 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Governador 

 

DECRETO Nº 4601-R, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19)  de prevenção e de redução 
de circulação e aglomeração de pessoas nos órgãos 
e entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras 
providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  no exercício das atribuições legais e 
constitucionais, 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição da República; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 
emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 
de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

Considerando a necessidade da implementação de medidas de redução de circulação e de 
aglomeração de pessoas para prevenir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) no Estado; 

Considerando, finalmente, o dever da Administração Pública Estadual de resguardar a saúde de 
servidores públicos e usuários dos serviços públicos diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19); 

 

DECRETA 

 

  CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º  Este Decreto estabelece medidas de prevenção e de redução de circulação e aglomeração 
de pessoas a serem observadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Governador 

Fundacional do Estado do Espírito Santo enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública, 
em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 

 

Art. 2º  São procedimentos preventivos à disseminação do novo coronavírus (COVID-19): 

I - a intensificação, com repetição de no mínimo três vezes mais, da limpeza e desinfecção das 
superfícies de objetos tocados com frequência pelos servidores públicos, especialmente: 

a) maçanetas de portas, janelas, corrimãos, armários e gaveteiros; 

b) teclados e mouses de computadores; 

c) aparelhos de telefone; e 

d) filtros e bebedouros de água. 

II - a abertura de janelas e portas das salas dos órgãos e entidades; 

III - a dispensa de controle biométrico de entrada e saída em órgãos e entidades, quando 
instalados em imóvel próprio, observadas as medidas de identificação pessoal; 

IV - a realização de reuniões por teleconferência ou videoconferência; e 

V - a fixação de cartazes educativos, em local visível aos servidores e usuários dos serviços 
públicos, com informações sobre os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo coronavírus 
(COVID-19). 

Art. 3º  Fica vedada no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 
Estado do Espírito Santo: 

I - a realização de cursos, treinamentos e ações de capacitação presenciais, inclusive ofertadas ou 
realizadas em conjunto com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP e demais unidades de 
capacitação de servidores públicos estaduais; e 

II - a participação de servidores públicos em evento que exija deslocamento internacional ou 
interestadual. 

 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS DE REDUÇÃO DE AGLOMERAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE SERVIDORES 

 

Art. 4º  Serão concedidas férias aos servidores públicos que tenham períodos aquisitivos 
implementados e manifestem interesse em gozá-las, independente de agendamento prévio em escala. 

Art. 5º  Estarão de férias a partir do dia 23 de março de 2020, os servidores públicos com dois ou 
mais períodos aquisitivos vencidos, independente de agendamento prévio em escala. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Governador 

Parágrafo único. Para garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos estaduais, serão 
permitidas exceções ao disposto no caput, desde que devidamente justificadas pela autoridade máxima 
do órgão ou entidade e submetidas à apreciação da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos - SEGER. 

Art. 6º  Fica vedada a interrupção, bem como a suspensão das férias das escalas já publicadas para 
o exercício de 2020 dos servidores públicos estaduais. 

Art. 7º  Não são alcançados pelo disposto nos arts. 4º, 5º e 6º os servidores localizados em: 

I - unidades de ensino da rede pública estadual; 

II - unidades de saúde, incluindo, dentre outros, hospitais públicos e Hemocentros; 

III - unidades prisionais e de internação socioeducativa; e 

IV - unidades administrativas prestadoras de serviços públicos essenciais ou que operam em 
regime de plantão. 

Art. 8º  Será concedido, impreterivelmente, recesso aos estagiários, a serem gozadas no período 
de 23/03/2020 a 04/04/2020, podendo ser prorrogadas por igual período, por ato da Secretária de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA E RECADASTRAMENTO 

 

Art. 9º  Fica, excepcionalmente, ampliado para 15 (quinze) dias o prazo previsto no art. 3º do 
Decreto nº 2.297-R, de 15 de julho de 2009. 

§ 1º  A aplicação do disposto no caput acarreta a dispensa de submissão à perícia médica no 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM os servidores públicos 
efetivos que gozarem de licenças médicas, consecutivas ou não, com prazo de duração de até 15 
(quinze) dias. 

§ 2º  Ficam dispensados, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação deste 
Decreto, o comparecimento de servidores públicos ao IPAJM para as perícias de renovação de licenças 
médicas já concedidas e em curso, se o segurado possuir laudo médico que ateste a continuidade dos 
problemas de saúde que o levaram ao afastamento. 

§ 3º  O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado à critério do Presidente da autarquia 
previdenciária. 

Art. 10.  Fica, excepcionalmente, suspensa a obrigatoriedade de realização de recadastramento 
(prova de vida) aos aposentados e pensionistas estaduais pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação deste Decreto, podendo ser prorrogado por igual período, por ato conjunto da Secretária 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos e do Presidente da autarquia previdenciária. 

Art. 11.  Fica, excepcionalmente, suspensa a obrigatoriedade de realização do Censo Bianual 
(recadastramento) aos servidores públicos estaduais pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
publicação deste Decreto, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Secretária de Estado de Gestão 
e Recursos Humanos. 
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CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

Art. 12.  Os gestores e fiscais de contratos de prestação de serviços deverão notificar as empresas 
contratadas quanto à responsabilidade de adotarem todas as medidas necessárias para conscientizar 
seus empregados quanto aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de 
sintomas típicos da doença, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte 
em dano à Administração Pública. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos. 

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos         dias de                       de  2020, 199º da Independência, 132º 
da República e 486º do Início da Colonização do Solo Espírito- Santense. 

 

 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado do Espírito Santo 
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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EXECUTIVO

Vitória (ES), Quarta-feira, 18 de Março de 2020.
DECRETO Nº 4599-R, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente 
do coronavírus (COVID-19) em 
diferentes áreas, e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no 
exercício das atribuições legais e 
constitucionais,
Considerando que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 
da Constituição da República;
Considerando a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/
GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional - 
ESPIN, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV);
Considerando a necessidade de 
adoção de ações coordenadas 
na área de educação para 
enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Estadual e Internacional, decorrente 
do coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Nº 4593 
- R, de 13 de março de 2020, 
que dispõe sobre o estado de 
emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo e 
estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, 
controle e contenção de riscos, 
danos e agravos decorrentes do 
surto de coronavírus (COVID-19) e 
dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º  Ficam definidas 
neste Decreto medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente 
do coronavírus (COVID-19) em 
diferentes áreas, com caráter 
complementar a outras ações já 
constantes em atos normativos 
editados previamente no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.
Art. 2º  Ficam suspensos, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias:
I - a realização de eventos e 
atividades com a presença de 
público, ainda que previamente 
autorizadas, que envolvem 
aglomeração de pessoas, tais 
como eventos desportivos, 
comemorativos e institucionais, 
shows, feiras, eventos científicos, 
comícios, passeatas e afins; e
II - as atividades de cinemas, 
teatros, museus, boates, casas de 
shows, espaços culturais e afins.
§ 1º  Fica permitida a realização 

de eventos mencionados no inciso 
I para público de até 100 (cem) 
pessoas desde que o ambiente 
tenha capacidade para, ao menos, 
300 (trezentas) pessoas.
§ 2º  Os templos religiosos não 
são albergados pelo disposto 
neste artigo, aos quais incumbe à 
responsabilidade pela tomada de 
decisões para evitar a concentração 
de fiéis e a exposição destes à 
riscos.
Art. 3º  Fica estabelecida em 
caráter excepcional e temporário 
a possibilidade de trabalho remoto 
aos servidores públicos estaduais 
dos seguintes grupos de risco:
I - gestantes e lactantes;
II - com idade igual ou superior à 60 
(sessenta) anos, com comorbidade 
atestada; e
III - portadores de doenças 
respiratórias crônicas ou 
comprometedoras de imunidade, 
devidamente comprovadas por 
laudo médico.
§ 1º  Os servidores do grupo de 
risco que demonstrarem interesse 
formal serão imediatamente 
designados para o trabalho remoto, 
salvo justificativa expressa da 
chefia imediata, a ser homologada 
pela autoridade máxima do órgão 
ou entidade pública estadual.
§ 2º  Cabe à chefia imediata 
orientar o servidor que estiver, 
excepcionalmente, no regime de 
que trata o caput, a preservar 
a prestação de serviços de 
competência do setor.
§ 3º  Na hipótese do caput, fica 
dispensado o cumprimento das 
exigências previstas no Regime 
de Teletrabalho instituído pela Lei 
Complementar nº 874, de 14 de 
dezembro de 2017.
§ 4º  Não são alcançados pelas 
disposições deste artigo os 
servidores localizados em:
I - unidades de saúde, incluindo, 
dentre outros, hospitais públicos e 
Hemocentros;
II - unidades prisionais e de 
internação socioeducativa; e
III - unidades administrativas 
prestadoras de serviços públicos 
essenciais ou que operem em 
regime de plantão.
§ 5º  Aplica-se a regra do caput 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por ato do Secretário 
de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos.
Art. 4º  Os servidores públicos 
que retornarem de viagens 
internacionais ou de navios de 
cruzeiros deverão permanecer em 
trabalho remoto no seu domicílio, 
até o 7º (sétimo dia) contados da 
data de seu retorno ao Estado do 
Espírito Santo.
Parágrafo único. A viagem e 
a data de retorno deverão ser 
comprovadas imediatamente ao 
término do período de afastamento, 
no momento de comparecimento 
ao trabalho.
Art. 5º  Fica adotado para os 
servidores públicos estaduais 
o Protocolo de Isolamento 
Domiciliar da Secretaria de 
Estado de Saúde - SESA por 14 
(quatorze) dias aos casos de 
síndromes gripais, sem sinais de 
gravidade, independentemente de 

confirmação laboratorial, definidos 
em ato médico dentro da rede 
pública e privada.
Art. 6º  O presente artigo trata 
das medidas emergências em 
decorrência do COVID-19 aplicáveis 
ao contrato de concessão do 
transporte público metropolitano 
- Transcol e ao contrato de 
concessão do serviço de transporte 
seletivo de passageiros da Região 
Metropolitana da Grande Vitória - 
Seletivo.
§ 1º  São medidas a serem adotadas 
na gestão do Transcol:
I - intensificação de campanha 
publicitária com informações sobre 
prevenção do COVID-19;
II - realocação de motoristas e 
cobradores com idade igual ou 
superior dos 60 (sessenta) anos, 
para outras atividades dentro do 
sistema de transporte, a partir de 
19 de março de 2020;
III - retirada de circulação da frota 
de ônibus com ar-condicionado do 
sistema Transcol, a partir de 18 de 
março de 2020;
IV - suspensão da utilização do 
Passe-escolar, em todas suas 
formas, a partir de 23 de março de 
2020;
V - prorrogação automática do 
período de isenção das gratuidades 
às pessoas com deficiência, por 
período de 90 (noventa dias) dias;
VI - instalação e manutenção de 
dispensadores de sabonete líquido 
nos banheiros dos Terminais de 
integração do sistema Transcol; e
VII - intensificação da limpeza 
interna dos ônibus do sistema 
Transcol, com a utilização de 
hipoclorito de sódio na desinfecção 
dos corrimãos, balaústres, alças e 
superfícies de toque dos veículos 
coletivos.
§ 2º  O serviço Seletivo será 
suspenso a partir do dia 19 
de março de 2020, cabendo a 
CETURB adotar as providências 
para disponibilizar as linhas do 
sistema Transcol que atenderão às 
localidades abrangidas pelo serviço 
Seletivo.
§ 3º  As medidas previstas nos 
§§ 1º e 2º serão tomadas pela 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
- SEMOBI e pela Companhia 
Estadual de Transportes 
Coletivos de Passageiros - 
CETURB, observada suas 
atribuições, e terão a duração de 
30 (trinta) dias, com exceção da 
medida prevista no inciso IV do 
§ 1º deste artigo, que vigorará 
enquanto perdurar a suspensão 
das atividades escolares no 
Espírito Santo.
Art. 7º  Ficam mantidas as regras 
do Decreto nº 4.597-R, de 16 de 
março de 2020.
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 
aos 17 dias do mês de março de 
2020, 199º da Independência, 
132º da República e 486º do Início 
da Colonização do Solo Espírito- 
Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 571514

Secretaria de Estado do 
Governo   -  SEG -

RESUMO DO CONTRATO DE 
MATENÇÃO DO SISTEMA DE 

COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

Contrato: Nº 002/2020
Processo: Nº 88297594
Contratante: Secretaria de Estado 
do Governo.
Contratada: Engemont Extintores 
e Serviços LTDA EPP
Objeto: Serviço de manutenção 
preventiva e corretiva nos sistemas 
de proteção contra incêndio e 
pânico das unidades da SEG.
Valor Total: R$ 68.700,00.
Vigência: 12 (doze) meses a 
contar do dia subsequente a esta 
publicação.
Atividade: 0412200192161
Elemento de Despesa: 339039 e 
339030.
Fonte de Recurso: 0101

RICARDO CLAUDINO 
PESSANHA

Subsecretário de Estado 
do Governo para Assuntos 

Administrativos
Protocolo 571482

Secretaria da Casa Civil   -  
SCV -

ORDEM DE SERVIÇO N° 027, DE 
17.03.2020

A CHEFE DO GRUPO 
ADMINISTRATIVO E DE 
RECURSOS HUMANOS DA 
CASA CIVIL, no uso de suas 
atribuições resolve:

Interromper por imperiosa 
necessidade de serviço, as férias 
referente ao exercício de 2020, 
do servidor abaixo, ressalvando-
lhe o direto de gozar os 15 dias 
oportunamente.

João Lucas Cortes de Sousa
N° Funcional: 3820106
A partir de 17.03.2020

ADRIANA A. MOREIRA ALVES 
DA CRUZ

Chefe do GARH da Casa Civil
Protocolo 571246

Secretaria da Casa Militar   -  
SCM -

RESUMO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO

Processo nº 88387224

A presente Sindicância, delegada 
a Cap PM Leide Laura Costa, RG 
19.454-2, através da Portaria nº 
001-S, de 21 de janeiro de 2020, foi 
instaurada com o intuito de apurar 
responsabilidades por incidente 
envolvendo veículo da Secretaria 
da Casa Militar.
Isto posto, este Secretário-Chefe

RESOLVE:

1) CONCORDAR com o 
parecer da encarregada, adotando 
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Governadoria do Estado

Decretos

DECRETO Nº 0378-S, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Abre à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura o Crédito 
Suplementar no valor de R$ 62.426.896,03 para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, e 
tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso III da Lei Nº 11.096, 
de 08 de janeiro de 2020, e o que consta do Processo Nº 2020-MLZ9M;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 
o Crédito Suplementar no valor de R$ 62.426.896,03 (sessenta e dois 
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais 
e três centavos), para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão 
provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
do exercício de 2019 nas fontes 0101 - Recursos Ordinários e 0142 - 
Operações de crédito internas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 16 de março de 2020, 199º da 
Independência, 132º da República e 486º do início da Colonização do Solo 
Espiritossantense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Protocolo 571131

DECRETO Nº 4597-R, DE 16 DE 
MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19) na área da 
educação, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no 

exercício das atribuições legais e 
constitucionais,
Considerando que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 

da Constituição da República;
Considerando a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/
GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional - 
ESPIN, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV);
Considerando a necessidade de 
adoção de ações coordenadas 
na área de educação para 
enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Estadual e Internacional, decorrente 
do coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Nº 4593 
- R, de 13 de março de 2020, 
que dispõe sobre o estado de 
emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo e 
estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, 
controle e contenção de riscos, 
danos e agravos decorrentes do 
surto de coronavírus (COVID-19) e 
dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º  As medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19), na área 
da educação do Estado do Espírito 
Santo, ficam definidas nos termos 
deste Decreto.
Art. 2º  No período de 17 à 20 
de março de 2020, as escolas, 
universidades e faculdades, das 
redes de ensino pública e privada 
permanecerão abertas para a 
orientação e o acolhimento dos 
estudantes.
§ 1º  Fica facultado o 
comparecimento dos estudantes 
às unidades de ensino no período 
compreendido no caput.
§ 2º  As atividades educacionais 
no período compreendido no 
caput deverão envolver conteúdos 
já ministrados, sem prejuízo 
curricular aos estudantes que não 
comparecerem às unidades de 
ensino.
§ 3º  Ficam mantidas as aulas 
nas unidades prisionais e 
socioeducativas do Estado no 
período compreendido pelo 
caput.
Art. 3º  Ficam suspensos, no 
âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a partir do dia 23 de 
março de 2020, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, as atividades 
educacionais em todas as escolas, 

universidades e faculdades, das 
redes de ensino pública e privada.
§ 1º  O período de suspensão de 
atividades educacionais na rede de 
ensino pública estadual deverá ser 
compreendido como antecipação do 
recesso/férias escolares, conforme 
regulamentação da Secretaria de 
Estado de Educação - SEDU.
§ 2º  As unidades escolares da 
rede pública municipal e privada 
de ensino do Estado poderão 
adotar a antecipação do recesso/
férias prevista neste Decreto, ou 
determinar a suspensão das aulas 
pelo período o determinado, a 
critério de cada unidade.
§ 3º  Os ajustes necessários para o 
cumprimento do calendário escolar 
serão estabelecidos pela SEDU, 
após o retorno das aulas.
Art. 4º  A SEDU poderá expedir 
ato infralegal para regulamentar o 
disposto neste Decreto.
Art. 5º  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 
aos 16 dias do mês de março de 
2020, 199º da Independência, 
132º da República e 486º do Início 
da Colonização do Solo Espírito- 
Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 571137

Vice-Governadoria do Estado

ORDEM DE SERVIÇO N° 025, DE 
16.03.2020

A CHEFE DO GRUPO 
ADMINISTRATIVO E DE 
RECURSOS HUMANOS DA 
CASA CIVIL, no uso de suas 
atribuições resolve:

Conceder férias regulamentares a 
servidora abaixo:

Exercício 2019

Jadson Carlos Simões
N° Funcional: 4050371
30 (trinta) dias a partir de 
30/03/2020 à 28/04/2020.

José Valdecir Santana
N° Funcional: 4052340
30 (trinta) dias a partir de 
23/03/2020 à 21/04/2020.

Vitória, 16 de março de 2020.

ADRIANA A. MOREIRA ALVES 
DA CRUZ

Chefe do GARH da Casa Civil
Protocolo 571049
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ES tem 604 mortes e 13.690 casos confirmados
de Covid-19
Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Por G1 ES

31/05/2020 17h43 · Atualizado 

    

Diagnósticos da Covid-19 — Foto: Divulgação/Secretaria Estadual da Saúde
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O Espírito Santo registrou, neste domingo (31), 604 mortes por Covid-19. O número

total de casos confirmados chegou a 13.690, sendo que 3.298 são profissionais da

saúde. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do

Estado.

No acumulado deste domingo, a comparação com os dados divulgados nesse

sábado (30) mostra um aumento de 21 mortes e 253 novos casos da doença. Até o

momento, 7.732 pessoas estão curadas e 47.373 testes foram feitos.

Mortes por coronavírus no ES
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Fonte: Sesa

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo

Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a

divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo

para a doença.

O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza

pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades

capixabas.

Bairros e municípios com mais casos

O município com o maior número de casos é a Serra (2.508), seguido de Vitória

(2.453), Vila Velha (2.423), Cariacica (1.831) e Colatina (311).

No ranking dos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera com 339 casos. Em

seguida está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 304 casos. Depois, Itapuã (208),

também em Vila Velha. Praia do Canto (179) e Jardim da Penha (172), em Vitória,

vêm em seguida.
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Os municípios que registraram o maior número de mortes até agora foram Serra

(157), Vila Velha (99), Vitória (96), Cariacica (92) e Marataízes (15).

A maioria dos mortos é idosa, e está nas faixas etárias entre 70 e 79 anos (151); 60 a

69 anos (134); 80 a 89 anos (125) e acima de 90 anos (37).

Profissionais de saúde

De acordo com o painel, 3.298 profissionais de saúde do Espírito Santo testaram

positivo para Covid-19.

O maior número de casos entre profissionais da saúde está em Vitória, onde 729

deles estão com a doença. Em Vila Velha, são 668 e, na Serra, 624. Cariacica tem 389

profissionais da saúde com coronavírus.

Quatro mortes entre profissionais da saúde aparecem no Painel Covid-19. Duas

eram moradoras de Serra e Colatina. Os outros dois são das cidades de Pompéia,

em São Paulo, e Nanuque, em Minas Gerais.

Leitos

Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a

pacientes com Covid-19 está em 80,23% neste domingo (31). Ao todo, 426 pacientes

estão internados em leitos de UTI e 412 em leitos de enfermaria.

No detalhamento por região de saúde, a Região Metropolitana tem o maior

percentual de ocupação, com 88,19%. Já os leitos de enfermaria estão 72,93%

ocupados.

Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam

em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de

UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.

Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o

PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o
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paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações

clínicas, laboratoriais e de imagem.

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê

TIRA-DÚVIDAS: saiba como são os testes e as pesquisas sobre remédios e vacinas

Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social

Veja perguntas e respostas sobre medidas econômicas na crise do coronavírus

      

Veja o plantão de últimas notícias do G1 Espírito Santo·
CARIACICA COLATINA NANUQUE SERRA VIANA VILA VELHA VITÓRIA
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Mais do G1

Rio de Janeiro

Crivella libera igrejas e esportes no mar e no calçadão a partir de
amanhã
Plano de retomada prevê 6 fases a cada 15 dias. Cidade tem 3,5 mil mortes por coronavírus e
quase 30 mil casos confirmados.

Há 3 horas — Em Rio de Janeiro

Cidade na fronteira com Brasil vira líder de infectados na Colômbia

Em Coronavírus

Puxada pelo Brasil, América Latina supera 1 milhão de casos

'Novo normal'

FOTOS: Capela Sistina reabre para visitantes após 3 meses
Museus e estabelecimentos na Europa adotam novos protocolos para flexibilização.
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Em Coronavírus

Shoppings podem abrir a partir desta segunda no ES
Estabelecimentos têm que cumprir uma série de medidas. Cinemas permanecem fechados.

Em Espírito Santo

4 min
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Assessor de Bolsonaro posta textos iguais e ex-aliados ironizam: 'um
pequeno lapso'; 'dando RT em perfil fake'
Danilo Gentili e Nando Moura já foram defensores de Bolsonaro, mas deixaram de apoiá-lo.
Filipe Martins atua como assessor internacional de Jair Bolsonaro.

Em Política

Comissão de Ética da Presidência intima Weintraub a explicar fala sobre
ministros do STF
Ministro da Educação disse em reunião ministerial que, se dependesse dele, 'botava esses
vagabundos todos na cadeia, começando no STF'. Em depoimento à PF, Weintraub manteve
silêncio.
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Governo do Estado do Espírito Santo

Governo ES  (/)

Governo decreta Estado de Emergência em
Saúde Pública no Espírito Santo

16/03/2020 15h04

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial, desta segunda-feira (16), o Decreto nº 4593-R, que
constitui Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de
coronavírus (COVID-19). O anúncio sobre a publicação do decreto havia sido feito na última sexta-feira
(13), durante coletiva de imprensa concedida no Palácio Anchieta, em Vitória.

Para enfrentamento dessa emergência de saúde, a partir da publicação deste decreto, o Estado poderá:
estabelecer isolamento; quarentena; exames médicos; testes laboratoriais; coleta de amostras clínicas;
vacinação e outras medidas profiláticas; tratamentos médicos específicos; estudo ou investigação
epidemiológica; exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; e campanha de comunicação para
utilidade pública. Dessa forma, o Estado terá possibilidade para requisição administrativa de outras áreas
na saúde, como hospitais privados e filantrópicos, para oferecer suporte à população, se necessário.

As medidas sanitárias definidas neste Decreto visam à proteção da coletividade e, quando implementadas,
deverão garantir o pleno respeito à integridade e dignidade das pessoas, famílias e comunidade.

Entenda a diferença entre isolamento e quarentena:

O decreto define situação de isolamento a separação de pessoas e bens contaminados, transportes e
bagagens no âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus.

Já o estado de quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação
das pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no
âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.

Os dados pessoais dos pacientes diagnosticados com a doença são invioláveis de acordo com a Constituição
Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais),
sendo vedada, inclusive, a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou
confirmados. A violação destes direitos está sujeita à responsabilização administrativa, cível e criminal.

Sala de Situação

O Decreto nº 4593-R também estabelece a criação de uma Sala de Situação de Emergência em Saúde
Pública, que será composta pelas Secretarias de Governo (SEG), da Saúde (Sesa), da Educação (Sedu), da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Justiça (Sejus), de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
Social (Setades) e Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES).

Essa Sala de Situação tem por objetivo disponibilizar informações que possibilitem subsidiar a tomada de
decisões e a gestão da situação do Covid-19.

O primeiro caso suspeito da doença foi registrado no Espírito Santo no dia 25 de fevereiro, mas após a
realização de exames pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), o caso foi descartado. Já o
primeiro caso confirmado do Covid-19 no Estado foi registrado no último dia 05, por meio de exameDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Secretário se reúne com representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia e Atenção
Primária

Na manhã desta segunda-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reuniu-se com
representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) para atualização de posicionamentos que a
Secretaria da Saúde (Sesa) tem adotado em relação ao coronavírus.

A reunião acontece todas as segundas-feiras, desde fevereiro, e se configura fundamental para que o
sistema de saúde possa ouvir a opinião dos infectologistas. “É importante que tomemos decisões
unificadas e que tenham fundamentação científica, para que sejam oportunas a cada etapa da epidemia”,
disse o secretário Nésio Fernandes.

A representante da diretoria da (SBI) e também representante do Comitê do Coronavírus do Hospital
Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória, Tânia Reuter, elogiou a estruturação.
“Estamos estruturados há mais de 60 dias e temos margens de segurança para mais. Não estamos
perdendo o ‘time’ de nada. Foi uma reunião exemplar”.

A infectologista e representante da diretoria técnica do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
(HEJSN), na Serra, Juliana Tavares, pontuou a importância do momento “de clareamento para todos de
que existe um plano estratégico da Secretaria já bem estruturado”. Ela lembrou que a reunião se fez
importante também, pois contou com a contribuição com novas discussões sobre o tema, sobre o cenário e
para saber quais decisões tomar.

Ainda na manhã desta segunda-feira (16), o Centro de Operações de Emergência (COE) da Sesa se reuniu
com representantes municipais da Atenção Primária e da Vigilância, dos seis municípios definidos, no
último sábado (14), como áreas com transmissão local do novo coronavírus: Cariacica, Serra, Viana, Vila
Velha, Vitória e Linhares.

Foram apresentadas as orientações e recomendações do Ministério da Saúde, além orientações sobre a
organização da Atenção Básica para receber um paciente com sintoma respiratório, como notificar, e sobre
o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES).

“Ajustamos entre nós o que está escrito no protocolo do Ministério da Saúde. Além das recomendações
sobre os dos dois grupos prioritários que existem em municípios de transmissão local, como os idosos e
doentes crônicos, em evitar a circulação, mesmo estando bem de saúde”, informou o coordenador do COE,
Luiz Carlos Reblin.

Ações desenvolvidas pelo Governo do Estado

Desde o anúncio dos primeiros casos suspeitos do Covid-19 no mundo, o Governo do Espírito Santo iniciou
a tomada de uma série de ações para controlar a disseminação da doença no Estado, bem como medidas
para a realização de atendimentos a casos suspeitos e confirmados.

A primeira medida adotada foi a ativação do Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela
Gerência de Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e controle do novo
coronavírus, que se reúne semanalmente para atualizar informações e medidas.

Formado o COE, foi elaborado o Plano Estadual de Prevenção e Controle do COVID-19, que está em sua
quarta edição e aponta os hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos e confirmados, e
define ações a serem adotadas em relação ao controle e prevenção. O Plano é atualizado de acordo com as
mudanças da situação epidemiológica no mundo, em alinhamento com as diretrizes nacionais.

Além disso, também foi realizado um alinhamento com toda a rede de saúde pública do Estado quanto à
atuação das vigilâncias municipais, e ainda, um alinhamento de ações com a rede de saúde privada,
incluindo planos de saúde.

Na rede hospitalar pública foram realizados treinamentos com as equipes de técnicos para realização de
investigação epidemiológica dos casos suspeitos e seus contatos. Essa orientação também foi transmitida
para a rede privada. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Outra medida adotada foi a solicitação da Sesa, junto ao Ministério da Saúde para habilitar o Estado para a
realização de análises do Covid-19 nos pacientes do próprio território. Para isso, houve a preparação do
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/ES) para diagnóstico de casos. Com a habilitação, o
Lacen/ES recebeu, na última segunda-feira (09), 10 kits para testagem do novo coronavírus, o que
permitem a testagem de 240 amostras que não precisarão mais serem encaminhadas para o Rio de
Janeiro.

Outras ações adotadas:

- Reuniões com Conselho Regional de Medicina, Associação de Infectologistas e outras entidades de classe
para apresentação de ações e ouvir sugestões;

- Implantação de um comitê com especialistas, que atuam diretamente no COE;

- Encaminhamento diário de informações atualizadas para as Unidades Regionais de Saúde e Ministério da
Saúde;

- Divulgação de informações epidemiológicas, por meio de boletim diário no portal da Sesa;

- Organização de coletivas para notícias específicas e entrevistas diárias para a imprensa;

- Realização de campanha de mídia (tv, rádio, portais de notícias on-line) com orientações de higiene
visando a reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias;

- Reunião técnica com ministérios públicos Federal e Estadual;

- Reunião técnica com diretores de hospitais da rede pública sobre o Plano;

- Reunião técnica com prefeituras para alinhar ações do Plano Estadual de Prevenção e Controle do
COVID-19;

- Reunião com as Secretarias de Estado da Justiça e da Educação para alinhamento de ações conjuntas;

- Elaboração de Nota Técnica conjunta entre Sesa e Sedu específica para as escolas;

- Manutenção de canal de comunicação para discussão de casos e orientação de condutas, voltado aos
profissionais de saúde;

- Apresentação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para esclarecimentos de dúvidas aos
membros da casa;

- Organização para início da campanha de vacinação contra a influenza.

Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
(27) 3347-5642 / 3347-5643
asscom@saude.es.gov.br (mailto:asscom@saude.es.gov.br)

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
39003300300032003A005000

fls. 110

mailto:asscom@saude.es.gov.br


01/06/2020 Número de pacientes com covid-19 sem sintomas cresce no Estado | Tribuna Online

https://tribunaonline.com.br/numero-de-pacientes-com-covid-19-sem-sintomas-cresce-no-estado 1/3

Notícias
PUBLICIDADE | ANUNCIE

CORONAVÍRUS

Número de pacientes com covid-19
sem sintomas cresce no Estado

Inquérito Sorológico apontou que 1 a cada 3 pessoas que testou positivo não
apresentou sintomas

Por Weslei Radavelli

01/06/2020 às 15:37

Coleta de uma gota de sangue para exame do covid-19 (Foto: Arquivo/AT)

Os dados da segunda fase do Inquérito Sorológico, realizado pela

Secretaria de Estado da Saúde, apontou que 30% dos pacientes que

testaram positivo para coronavírus não apresentaram qualquer
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sintoma. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (1º),

referente a pesquisa realizada nos últimos dias 27, 28 e 29 de maio,

em 19 cidades do Estado.

Segundo a Sesa, dos 239 casos positivos - encontrados durante a

pesquisa - 73 não apresentaram nenhum sintoma. Outros 34

pacientes (14,2%) apresentaram apenas sintoma.

O maior índice (33,9% - 81) apresentou 4 ou mais sintomas.

A pesquisa está sendo elaborada para apontar o avanço do

coronavírus no Espírito Santo. Os agentes percorreram as casas

coletando informações e exames, afim de detectar -

estatísticamente - quem já teve contato com a doença.

Na avaliação desta segunda fase da pesquisa, 206.559 (5,14% da

população) já tiveram contato com a doença. Na primeira fase, este

número era de 84.391 (2,10%), representando um aumento de 141%

em um período de 15 dias.

PUBLICIDADE | ANUNCIE
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                     GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                               Secretaria de Estado da Saúde 
 

PORTARIA Nº 092-R, DE 23 DE MAIO DE 2020. 

 

Estabelece e divulga o mapeamento 
de risco, instituído pelo Decreto nº 
4636-R, de 19 de abril de 2020, em 
conformidade ao disposto no 
Decreto nº 4636-R, de 19 de abril 
de 2020, na forma da Portaria nº 
093-R, de 23 de maio de 2020, e dá 
outras providências. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das suas 
atribuições que lhe conferem o artigo 46, alínea “o” da Lei Estadual nº 
3.043, de 31 de dezembro de 1975, assim como o artigo 17, da Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e o art. 3º do Decreto nº 
4636-R, de 19 de abril de 2020, e, 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 
2020, que dispôs sobre o estado de emergência em saúde pública no 
Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos decorrentes do surto do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que 
instituiu o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas 
qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de coordenação integrada e eficaz das 
medidas de emergência em saúde pública entre o Estado do Espírito 
Santo e os municípios capixabas, bem como a participação ativa das 
pessoas, comunidades, empresas e sociedade em geral; 

Considerando a Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, a qual 
dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de 
medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), instituído pelo 
Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica estabelecido, no Anexo Único desta Portaria, o 
mapeamento de risco, em conformidade ao disposto no Decreto nº 
4636-R, de 19 de abril de 2020, na forma da Portaria nº 093-R, de 23 
de maio de 2020. 
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                     GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                               Secretaria de Estado da Saúde 
 

Art. 2º As medidas de resposta correspondentes a classificação de 
risco baixo, moderado e alto, que deverão ser implementadas pelos 
Municípios e pelo Estado, estão dispostas na Portaria n° 093, de 23 de 
maio de 2020, sem prejuízo de outras medidas mais restritivas que 
possam ser elaboradas, atualizadas e recomendadas pelas autoridades 
sanitárias. 

Art. 3º Notifique-se aos gestores municipais, órgão de controle 
externo e de controle social. 

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 086-R, de 15 de maio de 2020. 

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor em 25 de maio de 2020. 

 

Vitória, 23 de maio de 2020. 

 

NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 
Secretário de Estado da Saúde 
 

 

ANEXO ÚNICO 

 

MUNICÍPIO NÍVEL DE RISCO 

Afonso Cláudio RISCO ALTO 

Alfredo Chaves RISCO ALTO 

Boa Esperança RISCO ALTO 

Cariacica RISCO ALTO 

Fundão RISCO ALTO 

Marataízes RISCO ALTO 

Presidente Kennedy RISCO ALTO 

Serra RISCO ALTO 

Viana RISCO ALTO 

Vila Velha RISCO ALTO 

Vitória RISCO ALTO 

Anchieta RISCO MODERADO 

Aracruz RISCO MODERADO 

Bom Jesus do Norte RISCO MODERADO 

Domingos Martins RISCO MODERADO 

Guarapari RISCO MODERADO 

Ibiraçu RISCO MODERADO 

Itaguaçu RISCO MODERADO 

Itarana RISCO MODERADO 

João Neiva RISCO MODERADO 

Marechal Floriano RISCO MODERADO 

Piúma RISCO MODERADO 

Santa Leopoldina RISCO MODERADO 
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Santa Maria de Jetibá RISCO MODERADO 

Santa Teresa RISCO MODERADO 

São José do Calçado RISCO MODERADO 

São Roque do Canaã RISCO MODERADO 

Venda Nova do Imigrante RISCO MODERADO 

Vila Valério RISCO MODERADO 

Água Doce do Norte RISCO MODERADO 

Águia Branca RISCO MODERADO 

Alegre RISCO MODERADO 

Apiacá RISCO MODERADO 

Atílio Vivácqua RISCO MODERADO 

Baixo Guandu RISCO MODERADO 

Barra de São Francisco RISCO MODERADO 

Brejetuba RISCO MODERADO 

Cachoeiro de Itapemirim RISCO MODERADO 

Castelo RISCO MODERADO 

Colatina RISCO MODERADO 

Conceição do Castelo RISCO MODERADO 

Ecoporanga RISCO MODERADO 

Guaçuí RISCO MODERADO 

Iconha RISCO MODERADO 

Itapemirim RISCO MODERADO 

Iúna RISCO MODERADO 

Laranja da Terra RISCO MODERADO 

Linhares RISCO MODERADO 

Mimoso do Sul RISCO MODERADO 

Mucurici RISCO MODERADO 

Muniz Freire RISCO MODERADO 

Muqui RISCO MODERADO 

Nova Venécia RISCO MODERADO 

Pancas RISCO MODERADO 

Pinheiros RISCO MODERADO 

Ponto Belo RISCO MODERADO 

Rio Novo do Sul RISCO MODERADO 

São Gabriel da Palha RISCO MODERADO 

São Mateus RISCO MODERADO 

Vargem Alta RISCO MODERADO 

Alto Rio Novo RISCO BAIXO 

Conceição da Barra RISCO BAIXO 

Divino de São Lourenço RISCO BAIXO 

Dores do Rio Preto RISCO BAIXO 

Governador Lindenberg RISCO BAIXO 

Ibatiba RISCO BAIXO 

Ibitirama RISCO BAIXO 

Irupi RISCO BAIXO 

Jaguaré RISCO BAIXO 

Jerônimo Monteiro RISCO BAIXO 
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Política

Prefeito decreta fechamento total do comércio na cidade de Boa
Esperança-ES
  19 de maio de 2020   Colatina em Ação   Comment(0)

Redação Colatina em Ação – 19/05/2020

Prefeito decreta fechamento total do comércio na cidade de Boa Esperança-ES

O prefeito Lauro Vieira (PP) acaba de decretar o chamado “lockdown” em todo o município de Boa
Esperança, norte do estado. O decreto vem depois dos números esmagadores que apontou um

aumento de 80% no número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade.
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O cidade confirmou o 20º caso do novo coronavírus no fim da tarde desta segunda-feira(18/05).

Na sexta-feira passada eram 12 casos. Um crescimento absurdo de 80% nas estatísticas em

apenas 48 horas.

Veja mais …. Lavagnoli Superatacado é inaugurado nessa quarta(19)

Além disso, a cidade contabiliza 01 morte e ainda há outra morte ocorrida em menos de doze

horas após a confirmação primeira, em um paciente que apresentava sintomas do novo

coronavírus. O resultado dos exames vai confirmar ou não mais uma morte.

Enquanto isso, o número de casos suspeitos só aumentam, e agora são 35.

No norte do Estado, a cidade de Boa Esperança só perde para São Mateus no número de casos

confirmados em um único bairro (o Centro), conforme dados do governo do Estado.

Veja mais …. Comitê Colatina realiza primeira arrecadação de alimentos

A medida de bloqueio total começa a valer a partir de quarta-feira (20). Com isso, todo o

comércio, inclusive aqueles considerados “essenciais” estão fechados, as pessoas estarão

obrigadas a permanecer em casa e as entradas e saídas da cidade passam a ser monitoradas

com mais rigor.

“Inicialmente, minha intenção era a de decretar o horário de expediente das 8h às 14h; mas

depois que tomei conhecimento do novo boletim dando conta que de que oito novos casos de

coronavírus foram registrados no município; mudei de ideia e decidi decretar o lockdown no

comércio a partir desta quarta-feira (20), até o próximo dia 26”, disse o prefeito Lauro Vieira, em

entrevista à imprensa.

Por: Natanael Cordeiro – Newspaper Be 

 Tagged boa esperança.es, comércio, coronavírus, lockdown, prefeito
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Colatina Em Ação

Cidades  Política

Governador Casagrande é destaque na mídia internacional
  7 de novembro de 2019   Colatina em Ação

Redação Colatina em Ação – 07/11/2019 O Governador Renato Casagrande foi destaque na TV

Record Europa. O bom momento fiscal do Espírito Santo e os acordos realizados em Portugal

foram destacados. Segundo Casagrande, Portugal é referência em inovação e desburocratização,

caminho este que o Espírito Santo vem seguindo. Casagrande e a comitiva capixaba visitam a […]

Artigos Relacionados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
39003300300032003A005000

fls. 122
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Política

ES não registra áreas de seca pela primeira vez em um ano
  25 de abril de 2020   Colatina em Ação

Redação Colatina em Ação – 25/04/2020 No mês em que completa um ano de adesão ao Monitor

de Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas (ANA), o Espírito Santo pode comemorar.

De acordo com os indicadores avaliados pelos validadores do mapa, não há registros de seca em

território capixaba. O Estado não apresentou o fenômeno […]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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Cidades  Política

Casagrande participa da inauguração do acesso ao Santuário Nossa
Senhora da Saúde, em Ibiraçu
  27 de outubro de 2019   Colatina em Ação
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Medidas de prevenção

Prefeitura de Boa Esperança amplia
decreto de lockdown até o �m do mês
A medida, que terminaria nesta terça-feira (26), visa diminuir o avanço de novos casos de
contaminação pelo novo coronavírus no município

Leonardo Goliver
lgoliver@hotmail.com

Publicado em 26/05/2020 às 11h17

   

O decreto anterior terminaria nesta terça-feira (26), mas foi ampliado até o próximo dia 31 de maio. Crédito: Prefeitura de
Boa Esperança/Divulgação
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Veja
Também

Con�ra os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

A Prefeitura de Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo, decidiu ampliar a
validade do decreto que instalou o chamado “lockdown”, palavra em inglês que signi�ca
con�namento, no município. O funcionamento do comércio, com algumas exceções, estava
suspenso desde o último dia 20, mas foi prorrogado até o �m do mês de maio. Só nesta
segunda-feira (25) foram con�rmados mais cinco casos da doença na cidade.

A medida, assinada pelo prefeito Lauro Vieira, determina a suspensão do funcionamento das
lojas comerciais na cidade até o dia 31 deste mês. O objetivo é evitar a circulação de pessoas
em locais públicos e, assim, diminuir a proliferação do novo coronavírus.

De acordo com a Prefeitura de Boa Esperança, a decisão de prorrogar a medida foi tomada
durante uma reunião on-line com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no �nal da tarde
desta segunda-feira (25).

Com o novo decreto, o “lockdown” �ca estabelecido na cidade até o dia 31 de maio. Até lá, o
comércio local, assim como atendimento público em todas as agências bancárias, feiras
livres e templos religiosos não podem funcionar. No entanto, casas lotéricas e
autoatendimento das agências bancárias podem funcionar em horário reduzido, seguindo as
orientações de prevenção.
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Durante o período de lockdown o comércio local não pode funcionar, exceto para alguns segmentos. Crédito: Prefeitura de
Boa Esperança/Divulgação

LOCKDOWN

Veja
Também

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O decreto de “lockdown” foi anunciado no último dia 18 de maio, pelo prefeito Lauro Vieira. A
medida inicial previa a suspensão do funcionamento do comércio pelo período de 20 a 26 de
maio. No entanto, diante do avanço no número de casos, o prazo foi ampliado.

Durante o período de isolamento social, alguns segmentos do comércio �caram liberados
para funcionar no formato de delivery, além dos serviços médicos de emergência que foram
mantidos. A recomendação do município é para que os moradores evitem ao máximo sair de
casa e só sair em casos de extrema necessidade.
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Após morte por coronavírus, hospital do ES transfere pacientes de UTI

Prefeitura con�rma segunda morte por coronavírus em Linhares

CORONAVÍRUS EM BOA ESPERANÇA

Boa Esperança  Coronavírus  Coronavírus no ES  Covid-19  Lockdown

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Boa Esperança, até o
momento, foram noti�cados 163 casos. Do total de noti�cações, 47 casos foram
con�rmados, 60 são considerados suspeitos e 56 foram descartados.

Dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19, 16 já são considerados clinicamente
curados. O município registrou 3 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Ainda segundo a prefeitura, 31 dos casos con�rmados são do Centro, seguido de 9 no bairro
Nova Cidade, 5 no bairro Vila Tavares e 2 no bairro Boa Mira.

VEJA NA INTERNET por taboolaLinks patrocinados

Forge of Empires - Jogo Online Grátis

O jogo mais viciante do ano!
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VariZero

Cuponomia

theLotter.com

Nova fórmula some com varizes, zera a dor e vira febre em Vila Velha

O segredo para comprar na Adidas que as pessoas não sabem

Loteria americana conhecida pelo seu jackpot de R$ 10 bilhões chega ao Brasil

Evento clandestino

Quatro pessoas são detidas durante torneio em clube de tiro ilegal
no ES
Na Operação Chicago, nome escolhido pela forma clandestina como o evento foi realizado, a PF e o Exército, apreenderam
15 armas e mais de cinco mil munições

Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 14.285 e mortes
chegam a 628
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só nas últimas 24 horas foram registrados 595 novos infectados e 24
óbitos

Avanço da pandemia

Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em
Vitória
Estudo de prevalência da segunda fase do inquérito sorológico mostrou que crescimento da doença teve comportamento
diferente nas cidades do Espírito Santo
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Pandemia

Fotojornalismo: shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar
Estes centros comerciais estavam impedidos de abrir desde o dia 18 de março, em virtude da pandemia do novo
coronavírus

Orla de Vitória

Obra de engordamento na Praia de Camburi deve ser concluída em
junho
O objetivo da ampliação é evitar que o processo de erosão destrua quiosques e o calçadão. Com a ação, a praia terá 1.180
metros de extensão restaurados

Pandemia

Rio Novo do Sul registra primeira morte por coronavírus
Vítima é uma mulher que morava no bairro São José. O município contabiliza, até o momento, 10 casos da doença e seis
curados
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Carregar mais

Compensação a trabalhadores

9,6 mil no ES recebem a partir de terça benefício por redução de
salário
Benefício emergencial (BEm) será pago aos trabalhadores de carteira assinada que tiveram jornada reduzida ou contrato
suspenso. Valor varia de R$ 261,25 a R$ 1.813, que corresponde ao teto do seguro-desemprego

Assessores também

Deputado do ES desrespeita decreto do DF e vai a protesto sem
máscara
Capitão Assumção, dois assessores de seu gabinete e o diretor de segurança da Assembleia foram a Brasília em apoio a
manifestações pró-Bolsonaro. Eles aparecem em foto sem máscaras, o que é proibido no Distrito Federal

Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2a fase do inquérito sorológico no ES
Nesta segunda-feira (1), Nésio Fernandes fez uma apresentação sobre os resultados obtidos; veja a transmissão e con�ra
os principais tópicos

As mais lidas

01
Estavam com hipotermia

Meninas de 11 e 12 anos são resgatadas
alcoolizadas em praia de Vila Velha

02
Compensação a trabalhadores

 A Gazeta ASSINE

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
39003300300032003A005000

fls. 133

https://www.agazeta.com.br/es/economia/96-mil-no-es-recebem-nesta-terca-beneficio-por-reducao-de-salario-0620
https://www.agazeta.com.br/es/politica/deputado-do-es-desrespeita-decreto-do-df-e-vai-a-protesto-sem-mascara-0620
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/secretario-da-saude-fala-sobre-2-fase-do-inquerito-sorologico-no-es-0620
https://www.agazeta.com.br/es/gv/meninas-de-11-e-12-anos-sao-resgatadas-alcoolizadas-em-praia-de-vila-velha-0620
https://www.agazeta.com.br/es/economia/96-mil-no-es-recebem-nesta-terca-beneficio-por-reducao-de-salario-0620
https://www.agazeta.com.br/
https://loja.agazeta.com.br/?utm_medium=button_top


01/06/2020 Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês | A Gazeta

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/prefeitura-de-boa-esperanca-amplia-decreto-de-lockdown-ate-o-fim-do-mes-0520 8/10

Agora na capa

9,6 mil no ES recebem a partir de terça
benefício por redução de salário

03
Renata Rasseli

Pousada de luxo do ES ganha prêmio do
Booking

04
Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2a fase do
inquérito sorológico no ES

05
Assessores também

Deputado do ES desrespeita decreto do
DF e vai a protesto sem máscara

01
Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2ª fase do
inquérito sorológico no ES

02
Avanço da pandemia

Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha,
mas diminui ritmo em Vitória
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Obra de engordamento na Praia de
Camburi deve ser concluída em junho

04
Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos
sobe para 14.285 e mortes chegam a 628

05
Trocas partidárias

Às vésperas da eleição, PSB e
Republicanos têm maior número de
vereadores no ES
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Cotidiano

Bloqueio total

Prefeitura de Boa Esperança decreta
lockdown para conter Covid-19
Fechamento total vale a partir desta quarta-feira (20) até a próxima terça-feira(26). Apenas
serviços médicos de emergência poderão funcionar no município, comércio só poderá fazer
atendimento delivery

João Henrique Castro
jhcastro@redegazeta.com.br

Publicado em 19/05/2020 às 20h24
Atualizado em 19/05/2020 às 20h24

   

Prefeitura de Boa Esperança decreta 'lockdown'. Crédito: Divulgação
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Movimentação no Centro de Boa Esperança . Crédito: Prefeitura de Boa Esperança

Prefeitura de Boa Esperança-ESPrefeitura de Boa Esperança-ES
há cerca de 2 semanashá cerca de 2 semanas

O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo,  é mais um que decretou
fechamento total de suas atividades para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O
lockdown começa a valer nesta quarta-feira (20) e se estende até a próxima terça-feira (26). 

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Lauro Vieira, apenas serviços médicos de
emergência e comércio com atendimento em forma de delivery podem funcionar. A
prefeitura recomendou ainda que o deslocamento ocorra somente em caso de extrema
necessidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Inicialmente, a intenção era a de decretar o horário de expediente das 8h às 14h, mas
depois que tomei conhecimento do novo boletim dando conta dos novos casos registrados
no município, mudei de ideia e decidi decretar o lockdown”, disse Lauro Vieira.

De acordo com informações do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, a cidade
contabiliza 26 casos con�rmados de coronavírus. Desses pacientes, 14 foram
diagnosticados com a Covid-19 nos dois últimos dias. Um óbito também foi registrado em
Boa Esperança, uma idosa de 79 anos morreu no último domingo (17).
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Lauro Vieira 
Preferito de Boa Esperança 

"Era uma das últimas medidas a serem adotadas, não
há outra alternativa. Pessoas estão sendo infectadas,
o vírus está circulando muito rapidamente. Nesta
semana o número de casos teve um aumento
considerável, perdemos vidas e os leitos da rede
pública já estão ocupados em quase sua capacidade
máxima. É preciso que todos entendam e colaborem
neste momento. Quem puder, �que em casa"

Veja
Também

Ecoporanga é primeira cidade a decretar "lockdown" no ES

54 20 44

Segundo o Executivo, para a garantir que as medidas do lockdown sejam cumpridas,  a
prefeitura pretender manter barreiras em pontos estratégicos do município, como nas
entradas e saída para as cidades de São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros.

Nos últimos dias dois municípios do Noroeste do Estado também decretaram medidas de
fechamento total,  a decisão já está valendo em Ecoporanga e Água Doce do Norte. 
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Água Doce do Norte decreta bloqueio total para conter avanço da
Covid-19

Saúde  Boa Esperança  Coronavírus  Coronavírus no ES  Covid-19  Pandemia  

Isolamento social

VEJA NA INTERNET por taboolaLinks patrocinados

Forge of Empires - Jogo Online Grátis

VariZero

theLotter.com

Máscara Knit

O jogo mais viciante do ano!

Nova fórmula que reduz Varizes vira febre em Vila Velha

Loteria americana conhecida pelo seu jackpot de R$ 10 bilhões chega ao Brasil

Máscara de proteção fabricada no Brasil a pronta entrega

Evento clandestino

Quatro pessoas são detidas durante torneio em clube de tiro ilegal
no ES
Na Operação Chicago, nome escolhido pela forma clandestina como o evento foi realizado, a PF e o Exército, apreenderam
15 armas e mais de cinco mil munições
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Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 14.285 e mortes
chegam a 628
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só nas últimas 24 horas foram registrados 595 novos infectados e 24
óbitos

Avanço da pandemia

Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em
Vitória
Estudo de prevalência da segunda fase do inquérito sorológico mostrou que crescimento da doença teve comportamento
diferente nas cidades do Espírito Santo

Pandemia

Fotojornalismo: shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar
Estes centros comerciais estavam impedidos de abrir desde o dia 18 de março, em virtude da pandemia do novo
coronavírus

Orla de Vitória

Obra de engordamento na Praia de Camburi deve ser concluída em
junho
O objetivo da ampliação é evitar que o processo de erosão destrua quiosques e o calçadão. Com a ação, a praia terá 1.180
metros de extensão restaurados

Pandemia

Rio Novo do Sul registra primeira morte por coronavírus
Vítima é uma mulher que morava no bairro São José. O município contabiliza, até o momento, 10 casos da doença e seis
curados
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Carregar mais

Compensação a trabalhadores

9,6 mil no ES recebem a partir de terça benefício por redução de
salário
Benefício emergencial (BEm) será pago aos trabalhadores de carteira assinada que tiveram jornada reduzida ou contrato
suspenso. Valor varia de R$ 261,25 a R$ 1.813, que corresponde ao teto do seguro-desemprego

Assessores também

Deputado do ES desrespeita decreto do DF e vai a protesto sem
máscara
Capitão Assumção, dois assessores de seu gabinete e o diretor de segurança da Assembleia foram a Brasília em apoio a
manifestações pró-Bolsonaro. Eles aparecem em foto sem máscaras, o que é proibido no Distrito Federal

Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2a fase do inquérito sorológico no ES
Nesta segunda-feira (1), Nésio Fernandes fez uma apresentação sobre os resultados obtidos; veja a transmissão e con�ra
os principais tópicos

As mais lidas

01
Estavam com hipotermia

Meninas de 11 e 12 anos são resgatadas
alcoolizadas em praia de Vila Velha

02
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Agora na capa

Compensação a trabalhadores

9,6 mil no ES recebem a partir de terça
benefício por redução de salário

03
Renata Rasseli

Pousada de luxo do ES ganha prêmio do
Booking

04
Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2a fase do
inquérito sorológico no ES

05
Assessores também

Deputado do ES desrespeita decreto do
DF e vai a protesto sem máscara

01
Pandemia

Secretário da Saúde fala sobre 2ª fase do
inquérito sorológico no ES

02
Avanço da pandemia

Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha,
mas diminui ritmo em Vitória
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Obra de engordamento na Praia de
Camburi deve ser concluída em junho

04
Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos
sobe para 14.285 e mortes chegam a 628

05
Trocas partidárias

Às vésperas da eleição, PSB e
Republicanos têm maior número de
vereadores no ES
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SPEED TECNOLOGIA EIRELI 
CNPJ: 34.289.656/0001-98 

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJÓ Nº 434 (ANEXO 1), BAIRRO: NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA – ES. CEP: 29.110-160. 
E-MAIL: speed.tecnologia01@gmail.com       - Telefone: 27 3020-1802                            

  

ORÇAMENTO TERMÔMETRO DIGITAL 
 

 

Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança 
Av. Senador Eurico Rezende nº 780, Centro - Boa Esperança - ES – CEP 29845-000 
Tel.: (27) 3768-1001  
E-mail: semus.pmbe@gmail.com 
 

Item Especificação do Produto Qtde Un Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 

TERMOMETRO DIGITAL 
INFRAVERMELHO – (MEDE A 

DISTANCIA). 
Tempo máximo para medição: 5 segundos 

- Desligamento automático da bateria: 7 
segundos 

- Alimentação: Pilha (AAA) 
- Temperatura de trabalho: 10 a 40 ºC 

- Mira laser para acertar o alvo com precisão 
- Temperatura Relativa: 85% 
- Resolução mínima: 0,1 ºC 

- Precisão: ± 0,1 º C 
- Faixa de medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 109 

ºF) 
- Erro máximo: 0,3ºC- Distância ideal para 

medidas: 5 a 15 cm 
  

07 Un THERMOMETER 

    R$ 550,00 
(quinhentos e 

cinquenta 
reais) 

  
 R$ 3.850,00 (três 
mil oitocentos e 
cinquenta reais) 

 
R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais 

 

 
Validade da Proposta: 10 (dez) dias; 
Pagamento: 07 (sete) dias após a entrega; 
Prazo de entrega: Imediata 
 

Identificação 

Razão Social: SPEED TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 34.289.656/0001-98 

Dados Bancários: 

Banco: SICOOB – Agência: 3008 – Conta Corrente: 118.144-0 
 

Endereço: Regente Feijó, 434 (Anexo 01)  

Bairro: Nossa Senhora da Penha CEP: 29.110-160 

Cidade: Vila Velha Telefone: (27) 3020-1802  

E-mail: speed.tecnologia01@gmail.com 
Data: 

04/06/2020 
 

 
 
 
 
 

Jorge Vasconcelos Correa 
_________________________________________ 

Responsável pela Informação 
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AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
CNPJ:  32.805.770/0001-06                                                                                                                            

Travessa Almerinda Lucas de Azevedo, 11 Sala 1011 Lote 10 – Centro Nova Iguaçu - RJ   

CEP.: 26.210-180 

Nova Iguaçu, 04 de Junho de 2020. 
 
À PREFEITURA  MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 
SETOR DE COMPRAS  
 
 
PROPOSTA:    DIGITAL INFRAVERMELHO  
 

Prezados Senhores, 
  
Segue abaixo, especificações técnica do produto: 
 
1 – TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA 
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AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
CNPJ:  32.805.770/0001-06                                                                                                                            

Travessa Almerinda Lucas de Azevedo, 11 Sala 1011 Lote 10 – Centro Nova Iguaçu - RJ   

CEP.: 26.210-180 

2. ORIGEM 
 
Importado com exclusividade por:  

AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI                   
CNPJ:  32.805.770/0001-06                                                                                                                        
PROCESSO: 25351.642180/2019-61 AUTORIZ/MS: 1.19649.7 - ANVISA 

3 – MARCA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS: 
1 -  INFRARED THERMOMETER 
2 -  G TECH 
3 – OMRON 
4 – INCOTERM  
5 - TOMAT 
 
 
 
 
 
 

ITEM QUANT. PRODUTO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

002 07 

TERMOMETRO DE TESTA DIGITAL INFRA 
VERMELHO SEM CONTATO ADULTO / 
INFANTIL: 
= Digital  
= Tempo Máximo pra medição 05 segundos 
= Desligamento automático de bateria: 7 seg 
= Alimentação: Pilha 
= Temperatura de Trabalho:10º a 40 ºC 
= Temperatura relativa 85% 
= Resolução Mínima 0,1 ºC 
= Precisão 0,1ºC 
= Faixa de Medição: 32,0 a 43,0ºC ( 90 a 
109ºF 
= Erro máximo 0,3 ºC 
=Distancia ideal para medidas: 05 a 15 cm 
= 01 ano de Garantia 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
390,OO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
2.730,00 

TOTAL ........................................................................................................................................... 
RS 

2.730,00 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.730.00 

( DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS) 

 
 
 

OBS: Como somos uma empresa importadora todos esses produtos são cotados em dólar e 
o cambio oscila muito, então estaremos entregando os produtos cotados respeitando, os 
termos e especificações técnicas do orçamento tanto na questão dos preços. Todos os 
nossos produtos oferecidos são nacionalizados e regularizados pela ANVISA 
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AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
CNPJ:  32.805.770/0001-06                                                                                                                            

Travessa Almerinda Lucas de Azevedo, 11 Sala 1011 Lote 10 – Centro Nova Iguaçu - RJ   

CEP.: 26.210-180 

 
CONDIÇÃO DE PGTO:  A VISTA  
 
PRAZO DE ENTREGA:  Até 05 dias após ordens de compra e empenho   
 
VALIDADE DA PROPOSTA: ATÉ 15/06/2020  
 
Sem mais, atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 

AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,                                                       

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI                                                                                                 

CNPJ: 32.805.770/0001 – 06  

 

MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA                                                                                                                    
Tel/ Whatsap - 027 – 99789 - 3467                                                                                              
Representante Capixaba:   
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Vivianne Corradi Tommasini Marçal 
Coord. de Programas e Projetos Cult. e Turísticos  

 

Boa Esperança, 8 de junho de 2020.

DE: Protocolo
PARA: Comissão Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Processo

Ação realizada: Protocolado

Descrição: Processo Encaminhado a Comissão de Monitoramento e Equilíbrio das Contas
Públicas para emitir manifestação.

Próxima Fase: Emitir Manifestação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Cleuton Ladislau 
Controlador Geral do Município 

 

Boa Esperança, 9 de junho de 2020.

DE: Comissão Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir Manifestação

Ação realizada: Manifestado

Descrição: Segue anexo parecer da comissão.

Próxima Fase: Providenciar
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
COMISSÃO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS  

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6547 | E-mail: gabienete@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

Boa Esperança/ES, 09 de junho de 2020. 

 

PARECER CEMEP Nº 300/2020 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: Parecer referente ao Processo nº 2.242/2020 – PARECER 

 

 

Após análise desta Comissão, opinamos pelo DEFERIMENTO do pedido, baseado no 

Decreto nº 6.368/2020 que Dispõe sobre medidas que visem a contenção de despesas, 

restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro no âmbito da administração 

municipal e dá outras providências" e Portaria nº 8.367/2020 que "Designa Comissão 

Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP, do Município de 

Boa Esperança/ES". 

 

É o parecer, S. M. J. 

 
 
HELTON FERREIRA DE MOURA 

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
 
 
SEDRICK VASCONCELOS LOPES 

Gerente Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
 
 
GABRIELA PRADO SANTOS 

Gerente Estratégico de Gestão Administrativa 
 
 
JAISCLÉRIO DOS SANTOS CERQUEIRA 

Gerente Operacional de Regulação 
 
 
CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município 
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FLÁVIO CRISTO DE OLIVEIRA  
Gerente Estratégico de Gestão do Gabinete do Pref. 

 
 

Lauro Vieira da Silva 

Boa Esperança, 9 de junho de 2020.

DE: Gabinete do Prefeito Municipal
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Ao setor para análises e providências.

Próxima Fase: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta
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Prefeito Municipal 
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 

Boa Esperança, 16 de junho de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Secretaria Municipal de Fazenda

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta

Ação realizada: Elaborado

Descrição: SEGUE PARA DOTAÇÃO.

Próxima Fase: Providenciar
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Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
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OORRÇÇAAMMEENNTTOO      
 

 

Secretaria: Municipal de Saúde  Processo nº: 02.242/2020 
Local de Aplicação:   

  

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

01 7 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA 

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM 

CONTATO COM O PACIENTE. 

538,00 3.766,00 

   ENTREGA IMEDIATA  

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS  

 

  

      

      

      

      

 

  

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM PAPEL 
TIMBRADO OU CONTER CARIMBO COM 

CNPJ. 
Tel.: (27) 3768-6545 ou 

E-mail: compraspmbe@gmail.com 

  

 

 

Validade da Proposta: 02 dias. 

 

Data: 10/06/2020. 
 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA     

Estado do Espirito Santo 
“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020” 

 

Tel./Fax: (27) 3768 6545 
Compraspmbe@gmail.com 

Av. Senador Eurico Rezende nº 870, Centro.         

Boa Esperança ES – CEP 29845-000 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 

 
 

BOA S E P E NRA ÇA
03 DE MAIO DE

6 19 4
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OORRÇÇAAMMEENNTTOO      
 

 

 

Secretaria: Municipal de Saúde  Processo nº: 02.242/2020 
Local de Aplicação:   

  

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

01 7 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA 

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM 

CONTATO COM O PACIENTE. 

478,00 3.346,00 

   ENTREGA IMEDIATA  

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS  

 

  

 

  

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM PAPEL 
TIMBRADO OU CONTER CARIMBO COM 

CNPJ. 
Tel.: (27) 3768-6545 ou 

E-mail: compraspmbe@gmail.com 

  

                                            Valor total: R$ 3.346,00 ( Três mil, trezentos e quarenta e seis reais). 

 

 

VILA VELHA (ES), 12 DE JUNHO DE 2020 
 

Validade da proposta: 20 dias 

Prazo de entrega:10 dias 

Condições de  Pagamento.: 30 dias 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA     

Estado do Espirito Santo 
“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020” 

 

Tel./Fax: (27) 3768 6545 
Compraspmbe@gmail.com 

Av. Senador Eurico Rezende nº 870, Centro.         

Boa Esperança ES – CEP 29845-000 
CNPJ: 11.431.661/0001-98 

 
 

BOA S E P E NRA ÇA
03 DE MAIO DE

6 19 4
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B O A S E P E NR A Ç A
0 3  D E  M A IO  D E 6 19 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA    
Estado do Espirito Santo

“ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020”
Tel./Fax: (27) 3768 6545

Compraspmbe@gmail.com
Av. Senador Eurico Rezende nº 870, Centro.        

Boa Esperança ES – CEP 29845-000
CNPJ: 11.431.661/0001-98

ORÇAMENTO  

Secretaria: Municipal de Saúde Processo nº: 02.242/2020
Local de Aplicação:
 

Item Quant. Unid. Descrição Preço
Unit.

Preço
Total

01 7 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA 

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM 

CONTATO COM O PACIENTE.
499,00 3.493,00

ENTREGA IMEDIATA 
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS 

O ORÇAMENTO DEVERÁ SER EM PAPEL 
TIMBRADO OU CONTER CARIMBO COM 

CNPJ.
Tel.: (27) 3768-6545 ou

E-mail: compraspmbe@gmail.com

Validade da proposta: 20 dias / Prazo de entrega:10 dias/ Cond. Pag.: 20 dias

Razão Social: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES EIRELI ME
Endereço: Rua Samuel Levy, nº. 274 – Bairro Aquidaban
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29.308-186
CNPJ Nº.: 10.696.551/0001-95
E-mail: vendas@holymed.com.br                Tel.: (28) 3522-8169

DADOS DA RESPONSÁVEL DA ASSINATURA DO CONTRATO:
Marcos Paulini Carvalho
Cart. Identidade Nº. 975.551-SPTC/ES
CPF: 017.018.097-29
Representante Legal
Endereço: Rua Samuel Levy, nº 274, Aquidabã – Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Junho de 2020
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15/06/2020 S2 SAÚDE LTDA.jpg
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Governo do Estado do Espírito Santo

------

Dispensa Nº 000023/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 02.242/2020

Vencedor EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ 36.941.657/0001-09

Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 94 - CENTRO - VITORIA - ES - CEP: 29845000

Contato 2799700201      descartaveis@epivixcom.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

00002793
TERMOMETRO
termômetro digital infravermelho para aferição de temperatura corporal
sem contato com o paciente.

2.380,007,00 340,00000UN00001 00001

Total do Fornecedor:  2.380,00

Total Geral:  2.380,00

1Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 

 

 
À 

 

Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de contabilidade  

  

 

Assunto: Aquisição de material para COVID-19 (termômetros). 

 

SEMUS– Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Processo: 02.242/2020 

  

 

VALOR ESTIMADO: R$2.380,00 (Dois mil trezentos e oitenta reias), conforme 

orçamentos em anexo. 

Favor informar se há dotação orçamentária. 

  

Boa Esperança, 15 de Junho de 2020. 

 

 
 
 

Helton Ferreira de Moura  

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 

Decreto nº 4.823/2017 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.941.657/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:41 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: 3590.987E.FB23.6C18
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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15/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.941.657/0001-09
Razão Social:EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 94 APT 802 / CENTRO / VITORIA / ES / 29015-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/06/2020 a 12/07/2020 

Certificação Número: 2020061301221740153797

Informação obtida em 15/06/2020 08:05:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

 

Certidão Nº 20200000194188

 
Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.941.657/0001-09

        Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

        Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

        Certidão emitida em 15/06/2020, válida até 13/09/2020.

        A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 15/06/2020.

Autenticação eletrônica: 0011.4F30.FA70.7203

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 36.941.657/0001-09
Certidão nº: 13582842/2020
Expedição: 15/06/2020, às 08:08:12
Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.941.657/0001-09,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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Karine da Silva Costa 
Secretário(a) Municipal 

 

Boa Esperança, 16 de junho de 2020.

DE: Secretaria Municipal de Fazenda
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Para elaboração de dotação orçamentária.

Próxima Fase: Elaborar Dotação Orçamentária
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 17 de junho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade
PARA: Procuradoria-Geral do Município

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Dotação Orçamentária

Ação realizada: Elaborado

Próxima Fase: Elaborar Parecer
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZNENDA 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6512 | E-mail: fazenda@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Nº Processo: 2.242/2020. 

 

Assunto: Aquisição EMERGENCIAL de Equipamentos (Termômetro Infravermelho) para 

Combate ao COVID-19. 

 

À Procuradoria Jurídica, 

 

Com referência ao despacho retro, informamos a existência de recursos orçamentários 

para o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado de R$ 

2.380,00 (Dois mil trezentos e oitenta reais) constando da Lei Orçamentária Anual – LOA 

(Lei nº 1.703/2019), na seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 – Equipamento para Unidades de Saúde da 

Família 

Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente  

Fonte de Recurso: 12150000000 – Transferência Fundo a Fundo – Recursos SUS – 

Governo Federal (Bloco de Investimento) 

Ficha: 038. 

Valor: R$ 2.380,00. 

 

 

Boa Esperança/ES, 17 de junho de 2020. 

 

 

 

Valdecir Gonçalves Alves 

Contador – CRC-ES 18.031/O-7 

Matrícula nº 224.579 
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Boa Esperança, 19 de junho de 2020.

DE: Procuradoria-Geral do Município
PARA: Secretaria Municipal de Saúde

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Parecer

Ação realizada: Elaborado

Descrição: Solicito a juntada de:

1 - Certidão Negativa Municipal da empresa à ser contratada;

2 - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa à ser contradada;

3 - Contrato social e aditivos da empresa à ser contratada.

Após, volte para a emissão de parecer.

Próxima Fase: Providenciar
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Paulo Henrique Pereira e Silva 
Advogado(a) 

 
 

Luciano Rodrigues Brum 
Procurador Geral do Município  
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Ana Rosa Marin Silva 
Secretário(a) Municipal 

 

Boa Esperança, 23 de junho de 2020.

DE: Secretaria Municipal de Saúde
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Analisado

Descrição: Segue alteração da dotação e documentos da empresa.

Próxima Fase: Providenciar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
340036003700320039003A005400

fls. 175



1 

 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Pc. Angelina Spanhol Covre, n° 64  | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6507 | E-mail: saude@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 
MEM. Nº 094 /2019 - SEMUS/FMS/PMBE   
 

Boa Esperança - ES, 23 de junho de 2020. 
 

AO:  SR. HELTON MOURA 
SETOR DE COMPRAS - BOA ESPERANÇA ES 

  
Assunto: Mudança de dotação orçamentaria Processo nº 2242/2020. 
 
 
1. Considerando que após uma análise quanto à procedência do recurso do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE que será utilizado no custeio da aquisição do material no 

processo nº 2242/2020.  

2. Venho por meio deste solicitar que proceda a devida mudança alterando a fonte 

do recurso abaixo. 

 
Respeitosamente, 

 
 
 

 
ANA RORA MANIN SILVA 

Secretário Municipal de Saúde  
 

 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação e manutenção Equipes de Saúde 

da Família e Saúde Bucal. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de custeio) 

INCREMENTO 

Ficha: 034. 
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Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

 

Certidão Nº 20200000098197

 
Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.941.657/0001-09

        Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

        Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

        Certidão emitida em 28/04/2020, válida até 27/07/2020.

        A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 28/04/2020.

Autenticação eletrônica: 0009.A230.EEC1.0FB7

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.941.657/0001-09
Data de Expedição: 28/04/2020 19:29:26 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2018263892 *

-- ENDEREÇO --

Município: VITORIA Bairro: CENTRO
Logradouro: R SETE DE SETEMBRO Número: 94
Complemento: APT 802 CEP: 29.015-000
-- CONTATO --

Email: DESCARTAVEIS@EPIVIXCOM.BR Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados
especiais criminais;

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o

registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.941.657/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:24:13 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2020.
Código de controle da certidão: 0288.751D.9F79.2E48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão : 28/04/2020 - 19:23h 

CNPJ ............................: 36941657000109

RAZÃO SOCIAL/NOME: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA

OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 27/06/2020 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o 
direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste 
documento NÃO PODERÁ SER COBRADA.

Emitido em 28/04/2020 às 19:25 pelo AGENTE INTERNET

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
http://www.vitoria.es.gov.br, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".
Entre com a chave:
5d71a833-34a9-4fe0-93b4-80ecb2818504
Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em 
nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Vitória

Certidão Negativa de Débitos
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 36.941.657/0001-09
Certidão nº: 10062853/2020
Expedição: 28/04/2020, às 19:26:40
Validade: 24/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 36.941.657/0001-09, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
36.941.657/0001-09
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/04/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R SETE DE SETEMBRO 

NÚMERO 
94 

COMPLEMENTO 
APT 802 

 
CEP 
29.015-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
VITORIA 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DESCARTAVEIS@EPIVIXCOM.BR 

TELEFONE 
(27) 9970-0201 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/04/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/04/2020 às 11:58:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS JOSE MORENO RAMOS, BRASILEIRO , DIVORCIADO(A), empresario, natural da cidade de Vitória – ES,
data de nascimento 10/08/1965, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 669812, expedida por sptc/ES e CPF: n°
816.684.497-49, residente e domiciliado na cidade de Vitória - ES, na RUA SETE DE SETEMBRO, nº 94, SALA 802
CASA, CENTRO, CEP: 29015-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA, e
usará a expressão EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, nº 94, APT 802;, CENTRO, Vitória -
ES, CEP: 29015000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-
MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR
E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E
DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 15/04/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, formado por 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

EPI VIX PRODUTOS E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA
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Nome do Sócio Qtd Quotas Valor Em R$ %
LUCAS JOSE MORENO RAMOS 20000 20.000,00 100,00
TOTAL: 20000 20.000,00 100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio LUCAS JOSE MORENO RAMOS que representará
legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da
Lei n° 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na
proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

EPI VIX PRODUTOS E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA
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CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §
4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer
outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Vitória - ES, 15 de abril de 2020

_______________________________________
LUCAS JOSE MORENO RAMOS

Sócio/Administrador
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA consta 

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

81668449749 LUCAS JOSE MORENO RAMOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 SOB Nº 32202631661.
PROTOCOLO: 200199617 DE 15/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001544977. NIRE: 32202631661.
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA

            Paulo Cezar Juffo
            SECRETÁRIO-GERAL
           VITÓRIA, 15/04/2020
    https://www.simplifica.es.gov.br
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29/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.941.657/0001-09
Razão Social:EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 94 APT 802 / CENTRO / VITORIA / ES / 29015-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2020 a 23/06/2020 

Certificação Número: 2020052500510400184439

Informação obtida em 29/05/2020 11:47:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 

Boa Esperança, 23 de junho de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Secretaria Municipal de Fazenda

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: SEGUE PARA DOTAÇÃO. CORREÇÃO NA FICHA DE DOTAÇÃO.

Próxima Fase: Providenciar
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Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
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Karine da Silva Costa 
Secretário(a) Municipal 

 

Boa Esperança, 24 de junho de 2020.

DE: Secretaria Municipal de Fazenda
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Para troca de elaboração de dotação orçamentária.

Próxima Fase: Elaborar Dotação Orçamentária
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 25 de junho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade
PARA: Procuradoria-Geral do Município

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Dotação Orçamentária

Ação realizada: Elaborado

Descrição: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATRAVÉS DO MEM 094 DE 23/06/2020, ENCAMINHO A EERATA DA REFERIDA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM A DEVIDA CORREÇÃO.

Próxima Fase: Elaborar Parecer
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ERRATA 

 

Nº Processo: 2.242/2020. 

 

Assunto: Aquisição EMERGENCIAL de Equipamentos (Termômetro Infravermelho) para 

Combate ao COVID-19. 

 

À Procuradoria Jurídica, 

 

Com referência ao despacho retro, informamos a existência de recursos orçamentários para 

o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado de R$ 2.380,00 

(Dois mil trezentos e oitenta reais) constando da Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 

1.703/2019), na seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. 

Projeto Atividade: 008001.1030100252.053 – Contratação e manutenção Equipes de 

Saúde da Família e Saúde Bucal. 

Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 12140000000 – Trans. Fundo a Fundo Rec. Sus. Gov. (bloco de 

custeio) – INCREMENTO 

Ficha: 034. 

Valor: R$ 2.380,00. 

 

 

Boa Esperança/ES, 24 de junho de 2020. 

 

 

 

Valdecir Gonçalves Alves 

Contador – CRC-ES 18.031/O-7 

Matrícula nº 224.579 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
330036003000370039003A00540052004100

fls. 193

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
 
  
 
  
 

Paulo Henrique Pereira e Silva 
Advogado(a) 

 
 

Luciano Rodrigues Brum 
Procurador Geral do Município  

 

Boa Esperança, 26 de junho de 2020.

DE: Procuradoria-Geral do Município
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Parecer

Ação realizada: Elaborado

Próxima Fase: Providenciar
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Processo nº: 2242/2020 

Requerente: Secretário Municipal de Saúde                                      

Procedimento: Dispensa de Licitação – Contratação Direta – Lei 13.979/2020 e Lei 

8.666/93 (Termômetro Infravermelho) 

 

 

P A R E C E R 

 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA. SITUAÇÃO 

EMERGENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. 

POSSIBILIDADE CONDICIONADA.  

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 4º DA LEI 

13.979/2020 E LEI 8.666/93.  

 

  

Relatório 

 

Trata-se de processo administrativo, encaminhado a esta Procuradoria em 

25/06/2020, em conformidade com o parágrafo único do art. 38 da Lei nº. 8.666/93 

versando sobre aquisição emergencial de bens e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus (COVID-19), com fundamento na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

 

Consta nos autos justificativa de contratação, Termo de Referência, descrição do 

iten à ser adquirido, orçamentos fornecidos, certidões negativas, documentos de 

habilitação jurídica da empresa à ser contratada, e manifestação do contador informando 

a existência de recurso orçamentário. 

Preliminarmente cabe registrar que a presente análise restringir-se-á ao 

caráter jurídico da dispensa de licitação, não sendo objeto de apreciação os aspectos 

técnicos ou econômicos, ou de conveniência e oportunidade, cujo ônus recai sobre a 

Autoridade Competente. 

A ilustre Secretária Municipal de Saúde requereu a aquisição de insumos 

estratégicos para a saúde na modalidade de Dispensa de Licitação (Termômetro 

Infravermelho), com fundamento no Art. 4º do Decreto Municipal nº 6.471 de 17 de 

março de 2020 e lei 13.979/2020, com vistas ao atendimento de situação emergencial 

gerada pelo Novo Coronavírus (nCoV-2019) com sério comprometimento à segurança de 

pessoas. 
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O enfrentamento da pandemia pela qual estamos atualmente passando, requer a 

normatização de procedimentos e orientações gerais através de protocolos, fluxogramas, 

diretrizes, recursos técnicos, materiais e insumos de prevenção de contágio, transmissão 

e manejo clínico dos casos suspeitos. 

 

Da Dispensa de Licitação baseada no art. 4º da lei nº 13.979 de 2020 

 

Para viabilizar as medidas de prevenção e controle de infecção a serem 

implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde deste município, são 

necessários equipamentos e outros materiais que atendam aos requisitos técnicos 

preconizados por especialistas. 

 

Por essa razão, foi editada a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Corona vírus que em seu artigo 4º §§ 1º e 2º, dispõe: 

 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 

trata esta Lei. 

 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

É importante esclarecer que os fundamentos para a presente dispensa de licitação 

estão presentes no art. 4º, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, não havendo relação 

com a hipótese elencada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666 de 1993. Trata-se, portanto, de lei 

que engloba apenas as hipóteses de aquisição de bens e insumos de saúde, no caso de 

contratação de serviços destinados ao atendimento da emergência indicada na Lei nº 

13.979 de 6 de fevereiro de 2020. 

 

De grande valia mencionar que emergência é situação decorrente de fatos 

imprevisíveis que impõem providências imediatas por parte da Administração sob pena 

de potenciais prejuízos. Assim, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou 
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comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares. Na lição de Marçal Justen Filho: 

 

No caso específico das contratações diretas, emergência significa 

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 

realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados 

pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora 

para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório 

propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.” (JUSTEN 

FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Dialética, 12ª edição, 2008, p. 292). 

 

Da disponibilização desta contratação em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores. 

 

Uma das regras exigidas pela Lei nº 13.979 de 2020 é a necessidade de ampla 

divulgação dos processos de compra visando o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do corona vírus (COVID-19, vejamos: 

 

[...] 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

Dessa forma, toda e qualquer contratação fundamentada no art. 4º da Lei nº 13.979 

de 2020 deverá ser disponibilizada na internet, contendo, no que couber, o nome do 

contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, conforme determina a lei. 

 

Das formalidades legais previstas no art. 26 da Lei nº 8.666/1993 

 

Após a análise sobre a possibilidade de contratação mediante dispensa de licitação 

prevista na Lei nº 13.979 de 2020, passamos ao exame das exigências do parágrafo único, 

incisos I, II e III do art. 26 da Lei 8.666/93, vejamos: 

 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 

III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 

art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 
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ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 

dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela 

Lei nº 11.107, de 2005) 

 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 

com os seguintes elementos: 

 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

III - justificativa do preço. 

 

No que diz respeito a caracterização da situação de emergência de saúde pública 

que justifique a dispensa, esta é de conhecimento publico e geral, haja vista que todo o 

mundo enfrenta a pandemia gerada pelo Coronavírus (COVID-19).  

 

Quanto a razão da escolha do fornecedor, as observações pertinentes foram 

destacadas na ocasião da análise dos pressupostos para a dispensa de licitação com fulcro 

no art. 4º da Lei nº 13.979 de 2020, sendo que o Setor de Compras desta Prefeitura 

elaborou Mapa de Classificação de Proposta (fls. 164). Assim, cabe apenas frisar que a 

contratação de bens e insumos de saúde com fundamento na lei 13.979/2020 exige que 

esteja bem caracterizada a situação de emergência para que se justifique a contratação 

emergencial. 

 

Com relação a justificativa do preço, trata-se de dever imposto ao Administrador, 

que tem a finalidade de confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por 

consequência, probidade e moralidade ao ajuste. 

 

A necessidade da justificativa do preço decorre dos princípios da motivação, da 

economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa 

necessidade de se bem atender o interesse público, por meio de uma gestão eficiente e 

proba dos recursos públicos.  

 

No presente caso, observa-se a juntada de orçamentos que possibilitam auferir se 

os valores pagos pela Prefeitura Municipal estão dentro de padrões razoáveis de preço. 

Deve ser frisado que é cediço a enorme dificuldade em encontrar tais materiais e insumos 

no mercado atualmente, tendo em vista a procura dos mesmos para o combate ao Corona 

vírus (COVID-19). 
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Assim sendo, à luz do art. 25, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, deve ser evitada 

a qualquer custo a configuração de superfaturamento de preços, que constitui causa de 

vício na contratação, vejamos: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: [...] 

 

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 

causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 

agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis. 

 

Pelas peculiaridades do caso, entende-se que os contratos decorrentes de dispensa 

de licitação, principalmente os baseados na lei 13.979/2020 e/ou outras aquisições 

realizadas neste período serão vistas com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo 

este que exige uma atenção pormenorizada às presentes aquisições. 

 

Dessa forma, nas aquisições de bens e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento do corona vírus deverão ser devidamente seguidas as formalidades do art. 

26, da Lei nº 8.666/93. 

 

Das outras formalidades legais aplicáveis 

 

Nos termos do artigo 4º-F da lei federal 13.979/2020, na hipótese de haver 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um 

ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do caput do art. 7º da Constituição.  

 

Já o artigo 4º-H da lei federal 13.979/2020 diz que os contratos regidos por esta 

Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública.  

 

Por fim, o artigo 4º-I da lei federal 13.979/2020 menciona que os contratos 

decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever 

que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 
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Da Dotação Orçamentária 

Trata-se de processo regido pelas diretrizes da Lei Federal 13.979/2020 que foi 

elaborada e aprovada justamente para balizar as aquisições durante o período de combate 

ao Corona vírus (COVID-19). 

 

A declaração da existência de orçamento é uma imposição legal, conforme dispõe 

os artigos 38 e 55 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigências desta lei justamente para garantir 

recursos financeiros para o pagamento das obrigações contraídas pelo município. 

A Lei nº 8.666/1993 estabelece que as obras e serviços somente poderão ser 

licitadas quando houver “previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações” (art. 7º, § 2º, inc. III), ou ainda que nenhuma compra será feita sem a 

“indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento” (art. 14), e em todos os casos, 

o procedimento da licitação conterá a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 

38, caput). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, a seu turno, 

considera “não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 

despesa” sem que esteja acompanhada da declaração do ordenador da despesa de sua 

“adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias” (art. 15 e art. 16, inc. II.). 

Também não pode ser esquecida a vedação constitucional disposta no art. 167, 

incisos I e II da Constituição Federal que proíbe o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual, além de proibir a realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

O sistema orçamentário nacional, portanto, é claro ao exigir efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentária suficientes na lei orçamentária anual, para as 

compras realizadas, sendo juntada à fl. 193 a dotação orçamentária garantindo recursos 

para as aquisições aqui solicitadas 

 

Conclusão 

 

Feitas as considerações acima e desde que sejam observados os requisitos 

mencionados neste parecer e cumpridos os requisitos da Lei nº. 13.979/2020 e 8.666/93, 

principalmente as exigências do art. 26 “caput”, sob pena de ineficácia do ato, verifica-
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se a possibilidade da contratação direta ora solicitada no processo 2242/2020, devendo 

ser encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

 

É o nosso parecer.  S.M.J                                                                                                            

   

  

Boa Esperança - ES, 26 de junho de 2020. 

 

 

Paulo Henrique Pereira e Silva 

Procurador Municipal 

Decreto nº 6.240/2019 

 

Aprovo o Parecer 

 

Luciano Rodrigues Brum 

Procurador-Geral do Município 

Decreto nº 4.807/2017 
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Boa Esperança, 29 de junho de 2020.

DE: Gabinete do Prefeito Municipal
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Homologado

Descrição: Tendo em vista que o parecer da Procuradoria Geral do Município fora
conclusivo  ao verificar "a possibilidade da contratação direta ora solicitada(...)" ,
acompanhamos o entendimento firmado, ratificando para tanto o referido parecer para que
produza seus efeitos legais. Por conseguinte, remeta-se os autos à Gerência Estratégica de
Compras e Suprimentos para tomada das providências cabíveis.

 

Próxima Fase: Elaborar Ordem de Fornecimento
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FLÁVIO CRISTO DE OLIVEIRA  
Gerente Estratégico de Gestão do Gabinete do Pref. 

 
 

Lauro Vieira da Silva 
Prefeito Municipal 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO 2242/2020
Publicação Nº 282266

 

                       

 

PODER EXECUTIVO 
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6547 | E-mail: gabinete@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO Nº 2.242//2020 
 
MOTIVO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição EMERGENCIAL de Equipamento 
(Termômetro Infravermelho) para Combate ao COVID-19 
 

TERMOMETRO- termômetro digital infravermelho para aferição de temperatura 

corporal sem contato com o paciente. 

 
Empresa: EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ 
36.941.657/0001-09 
 
 
VALOR: R$ 2.380,00 (Dois mil trezentos e oitenta reais)  
 
 

Boa Esperança-ES, 26 de junho de 2020. 
 
 
 
 

LAURO VIEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 

Boa Esperança, 30 de junho de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMS)

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Ordem de Fornecimento

Ação realizada: Elaborado

Descrição: SEGUE PARA EMPENHO.

Próxima Fase: Empenhar
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Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

“Administração 2017 - 2020” - Tel. / Fax : (27) 3768 – 6500 -
www.boaesperanca.es.gov.br Av. Senador Eurico Rezende - nº 780, Centro - Boa
Esperança ES – CEP 29845-000 CNPJ:11.431.661/0001-98

Item

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000128/2020

Especificação Valor Total

Órgão SEC. MUN. DE SAUDE

Quantidade UnitárioUnidade

Processo 02.242/2020

Origem Dispensa Nº 000023/2020

Dotação 008001.1030100252.053.33903000000.12140000000

Fornecedor EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ

Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 94 - CENTRO - VITORIA - ES - CEP:
29015000

Telefone 2799700201

Nº Banco Nº ContaNº Agência

Código

Termo/Contrato

Lote

36.941.657/0001-09

00034-1214000000Ficha

00002793
TERMOMETRO termômetro digital infravermelho para aferição
de temperatura corporal sem contato com o paciente.

2.380,007,00 340,0000UN00001 00001

Total Geral 2.380,00

Total Descontos

Prazo de Entrega/Execução

Fornecedor

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/______:        Ass: _____________________

Justificativa

1 dia(s) Condição de Pagamento 30 DIAS dia(s)

Recibo Requerente

Em:________________________________________   Nº Reg.:_______________________

PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO

___________________________________________________
HELTON FERREIRA DE MOURA
GERENTE ESTRATÉGICO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO) combate COVID-19, COM
OBJETIVO DE AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE
DISSEMINAÇÃO DO VIRUS

1 / 1Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 1 de julho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMS)
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Empenhar

Ação realizada: Empenhado

Próxima Fase: Encaminhar Ordem de Fornecimento
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MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 

FUNDO DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA   

ESPIRITO SANTO 

11.431.661/0001-98

NOTA DE EMPENHO Nº  0000703/2020 

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução

orçamentária nos termos da legislação vigente, determina

que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir

especificada.

Exercício : 2020

Tipo:

Ordinário

Ficha :

0000034

Processo :

0002242/2020

30/06/2020

Data :

2.380,00Valor :

Órgão :

Unidade Orçamentária :

Função :

Programa :

Elemento de Despesa :

Projeto/Atividade :

Fonte de Recurso :

Subfunção :

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

0025 - Saúde da Família

2.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

12140000000 - TRANS. FUNDO A FUNDO REC. SUS GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio da

Despesa:

Favorecido :

Endereço :

CENTRO

Bairro :

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade :

UF :

CNPJ/CPF :

36.941.657/0001-09

VITORIA

ESPIRITO SANTO

8299 - EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME

PIS PASEP :Telefone Fixo: Celular:

2799700201

Histórico :

AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE EQUIPAMENTOS (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO) COMBATE COVID-19, COM OBJETIVO

DE AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS.

Saldo Anterior Despesa Empenhada Saldo Disponível 2.380,0042.271,00 39.891,00

(dois mil trezentos e oitenta  reais )

33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Subelemento:

56 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - Covid-19

Dispensa/Inexigibilidade : Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Débito Crédito

L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O  S

Nº Valor Valor

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O 2.380,002.380,00522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS       622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR1

O 2.380,002.380,00622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 1

C 2.380,002.380,00821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR1

C 2.380,002.380,00822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA1

Local/Data/Assinaturas

BOA ESPERANÇA, 30 de junho de 2020

ANA ROSA MARIN SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEDRICK VASCONCELOS LOPES

CONTADOR-CRC/ES-016.210-O/9

Page 1 of 1

INSERÇÃO: VALDECIR GONÇALVES ALVES
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 

Boa Esperança, 2 de julho de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Gerência Municipal de Controle Patrimonial

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar Ordem de Fornecimento

Ação realizada: Prosseguir

Descrição: PARA ACOMPANHAR RECEBIMENTO DE MERCADORIA.

Próxima Fase: Analisar e Atestar o Recebimento de Material e Serviço
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Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
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WAGNEY GOMES CÂMARA 
Gerente Municipal de Controle Patrimonial 

 
 

Karine da Silva Costa 

Boa Esperança, 7 de julho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Patrimonial
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMS)

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Analisar e Atestar o Recebimento de Material e Serviço

Ação realizada: Analisado e Atestado

Descrição: SEGUE EM ANEXO

Próxima Fase: Liquidar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Secretário(a) Municipal 
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Chave de Acesso
32-2007-36.941.657/0001-09-55-001-000.000.087-175.371.874-8

Número NF-e
87

Versão
4.00

Dados da NF-e

Modelo

55

Série

1

Número

87

Data de Emissão

03/07/2020 09:34:01-03:00

Data/Hora de Saída ou da Entrada

03/07/2020 09:34:01-03:00

Valor Total da Nota Fiscal  

2.380,00

Emitente

CNPJ

36.941.657/0001-09

Nome / Razão Social

EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA

Inscrição Estadual

083651101

UF

ES

Destinatário

CNPJ

11.431.661/0001-98

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA

Inscrição Estadual UF

ES

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Consumidor final

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

FREENFE
4.0.0.1550

Tipo de Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - Normal

Natureza da Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de
Pagamento

Digest Value da NF-e

zxKR21R3GKeDc2D1MOaQ/lno86Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo Data Autorização Data Inclusão AN

Autorização de Uso 332200035163715 03/07/2020 às09:29:05-03:00 03/07/2020 às 09:30:16

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES
LTDA

Nome Fantasia

EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES

CNPJ

36.941.657/0001-09

Endereço

R SETE DE SETEMBRO,  94  APT 802

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

29015-000

Município

3205309 - Vitoria

Telefone

(27)9970-0201

UF

ES

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

083651101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário
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Inscrição Municipal Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3205309

CNAE Fiscal Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA

CNPJ

11.431.661/0001-98

Endereço

AVENIDA SENADOR EURICO REZENDE,  780 

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

29845-000

Município

3201001 - Boa Esperanca

Telefone

(273)76865-0727

UF

ES

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de
Inscrição no cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA

IM E-mail

contab@boaesperanca.es.gov.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num. Descrição Qtd. Unidade
Comercial

Valor(R$)

1 Termometro digital 7,0000 UN 2.380,00

Código do Produto

019

Código NCM

90251110

Código CEST

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código de Benefício Fiscal na
UF

Código EX da TIPI CFOP

5103

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

7,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

7,0000

Valor unitário de comercialização

340,0000000000

Valor unitário de tributação

340,0000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra

000000

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de
receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor Qtd. Selo CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão Valor por Unidade Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS Desonerado

0,00

Valor Total do FCP

0,00

Valor Total ICMS FCP Valor Total ICMS Interestadual
UF Destino

Valor Total ICMS Interestadual
UF Rem.

Base de Cálculo ICMS ST

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor Total do FCP retido por
ST
0,00

Valor Total do FCP retido
anteriormente por ST
0,00

Valor Total dos Produtos

2.380,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total do IPI Devolvido

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor da COFINS

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total da NFe

2.380,00

Valor Aproximado dos Tributos

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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Ind. Forma de
Pagamento.

Meio de Pagamento Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista 1 - Dinheiro 2.380,00

Tipo de Integração Pagamento CNPJ da Credenciadora Bandeira da operadora Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário Fone / Fax

UF Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 8 de julho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMS)
PARA: Gerência Municipal de Gestão Financeira (FMS)

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Liquidar

Ação realizada: Empenhado e Liquidado

Próxima Fase: Efetuar Pagamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 

FUNDO DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA   

ESPIRITO SANTO 

11.431.661/0001-98

Nº LIQUIDAÇÃO  0000793/2020 

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

O ordenador da despesa para efeito da execução

orçamentária, nos termos da legislação vigente,

determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020

0000034

Ficha :

VALOR LÍQUIDO:

08/07/2020

Data :

Tipo:

Ordinário

Empenho:

0000703/2020

VALOR DESCONTO: 

2.380,00

VALOR BRUTO: 2.380,000,00

Data Venc.:

08/07/2020

Processo:

0002242/2020

Órgão :

Unidade Orçamentária :

Função :

Programa :

Elemento de Despesa :

Projeto/Atividade :

Fonte de Recurso :

Subfunção :

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

0025 - Saúde da Família

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

12140000000 - TRANS. FUNDO A FUNDO REC. SUS GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio da

2.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal

Favorecido :

8299 - EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME

Bairro :

CENTRO

RUA 7 DE SETEMBRO

Endereço :

CNPJ/CPF :

36.941.657/0001-09

VITORIA

Cidade :

UF :

ESPIRITO SANTO

AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE EQUIPAMENTOS (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO) COMBATE COVID-19, COM

OBJETIVO DE AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE

DISSEMINAÇÃO DO VIRUS.

Histórico :

Saldo Empenhado Despesa Liquidada Saldo Disponível 2.380,00 2.380,00

0,00

33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Subelemento:

56 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - Covid-19

Dispensa/Inexigibilidade :

D O C U M E N T O S    F I S C A I S

Sigla Descrição Nº Documento ValorData Documento

01 Nota Fiscal 87 2.380,0003/07/2020

2.380,00

Total

Débito Crédito

L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O  S

Nº Valor Valor

Liquidação - Material De Consumo

O 2.380,002.380,00622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR1

O 2.380,002.380,00622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR1

P 2.380,002.380,00115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR1

C 2.380,002.380,00821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO1

Local/Data/Assinaturas

BOA ESPERANÇA, 08 de julho de 2020

ANA ROSA MARIN SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEDRICK VASCONCELOS LOPES

CONTADOR-CRC/ES-016.210-O/9

Page 1 of 1

INSERÇÃO: VALDECIR GONÇALVES ALVES
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Josenilda Pianque da Silva 
Gerente Operacional de Assuntos Administrativos 

 
 

Elisaude dos Santos Silva Moral 
Gerente Municipal de Gestão Financeira 

 

Boa Esperança, 9 de julho de 2020.

DE: Gerência Municipal de Gestão Financeira (FMS)
PARA: Gerência Municipal de Gestão Financeira

Referência:
Processo nº 2242/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 91/2020

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ementa: Aquisição EMERGÊNCIAL de equipamentos (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO)
combate COVID-19.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Efetuar Pagamento

Ação realizada: Efetuado

Próxima Fase: Arquivado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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O R Ç A M E N T Á R I A

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 

FUNDO DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA       

ESPIRITO SANTO 

11.431.661/0001-98

NOTA DE PAGAMENTO Nº  0000974/2020   

Órgão :

Unidade Orçamentária :

Função :

Subfunção :

Programa :

Projeto/Atividade :

Elemento Despesa :

Fonte de Recurso :

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

0025 - Saúde da Família

2.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

12140000000 - TRANS. FUNDO A FUNDO REC. SUS GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio da

O ordenador da despesa para efeito da execução

orçamentária, nos termos da legislação vigente,

determina o Pagamento do  Empenho aqui classificado:

Exercício :

2020

Processo :

0002242/2020

Ficha :

0000034/2020

0000793/2020

Data Pagto :

VALOR BRUTO: 2.380,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.380,00

Liquidação :

OP :

0000974/2020

Empenho :

0000703/2020

Tipo :

Ordinário

08/07/2020

Favorecido :

8299 - EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME

CENTRO

Bairro :

Endereço :

RUA 7 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF :

36.941.657/0001-09

VITORIA

Cidade :

UF :

ESPIRITO SANTO

Banco : Agência : Conta :

021 - BANESTES S/A 0104 30834865

Histórico :

AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE EQUIPAMENTOS (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO) COMBATE COVID-19, COM OBJETIVO DE

AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.380,00

(dois mil trezentos e oitenta  reais )

56 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - Covid-19

Dispensa/Inexibilidade:

Subelemento:

33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

C  O  N  T  R  O  L  E     B  A  N  C  Á  R  I  O

Banco Agência Conta Tipo/Nº Documento Valor

2.380,00RB - 00008616.491-7 - ES 320100 FMS CUSTEIO SUS1298-X001 - BANCO DO BRASIL S/A

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

C O N T A   B A N C Á R I A   D O   F O R N E C E D O R

Banco : Número da Conta : Agência :

30834865 - 0021 - BANESTES S/A 0104 - 0

Débito Crédito

L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O  S

Nº Valor Valor

Pagamento - Diversos - Pagamentos

O 2.380,002.380,00622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO1

O 2.380,002.380,00622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS1

C 2.380,002.380,00821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA1

Pagamento/Banco - Bancos

P 2.380,002.380,00213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1

R E C I B O

EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME

36.941.657/0001-09

RUA 7 DE SETEMBRO

Recebi da  Fundo de Saúde de Boa Esperança, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$     2.380,00   (dois mil trezentos e oitenta  reais ),   pela

qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Local/Data/Assinaturas

BOA ESPERANÇA, 08 de julho de 2020

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA ROSA MARIN SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ordem bancária - Detalha OB

G3360907340182441
09/07/2020 07:47:06

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA
UG/Gestão 00101201354
Relação 10008620008

Ordem bancária
Número OB 4192 Sequencial OB 0
Ordem bancária 10008620008 Tipo de pagamento Pgto em Outros Bancos
Valor R$ 2.380,00 Data débito 08.07.2020
Agência débito 1298-X Conta corrente 16491-7
Remessa 11669 Data remessa 08.07.2020
Situação OB Liberada Data estado 09.07.2020
Data limite liberação 22.08.2020 Data murchação OB 03.07.2021
Destinatário EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTD Situação débito Contabilizado
Tipo pessoa CNPJ
Observação Identificador destinatário 36941657000109

Dados Conta/Transferência Interbancária
Tipo conta Conta Corrente
Banco destino 21
Dependência original 104 Conta original 3083486
Dependência atual 104 Conta atual 3083486
Número transferência 372545 Estado Processado
Data emissão 09.07.2020 Envio 2020-07-09-07.09.54.531117
Tipo transferência TED Retorno TFI 0
Finalidade Pagto de Fornecedor
Valor R$ 2.380,00 Valor tarifa 0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB565876 KARINE DA SILVA COSTA.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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