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PORTARIA Nº. 015/2020 

 

 

Dispõe sobre medidas administrativas de 

prestação de serviços por parte do SAAE de 

Governador Lindenberg considerando a 

pandemia de COVID-19. 

 

 

 O Diretor de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Lindenberg, Estado 

do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o dever da 

Administração Pública de resguardar a saúde de servidores públicos e usuários dos 

serviços públicos diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e manter os 

serviços de abastecimento de água e saneamento; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O servidor que apresentar alguns dos sintomas característicos do Coronavírus 

(COVID-19), deve imediatamente encerrar suas atividades e procurar uma unidade de 

saúde. 

Parágrafo único - O atestado/laudo médico deverá ser informado ao Setor de RH ou 

Diretoria e, posteriormente, apresentado fisicamente tão logo o servidor retorne às 

atividades laborais. 

 

Art. 2º - É obrigatório o uso de máscara para os servidores da Autarquia - Setor 

Administrativo e o Setor Técnico. 
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Art. 3º - O retorno do atendimento presencial ao público será realizado  com apenas 01 

(um) usuário na recepção, mantendo o distanciamento social recomenda OMS e uso de 

máscara. 

 

Art. 4º - Não é permitida a visita de terceiros estranhos às atividades institucionais do 

SAAE no escritório sede deste, nas Estações de Tratamento de Água (ETA), Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e elevatórias. 

 

Art. 5º - Os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto continuam 

normalmente, assim como os demais serviços. 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria. 

 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista 

conforme necessidade e competências da Autarquia. 

 

 

 

Governador Lindenberg/ES, 27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

RUBENS JOSÉ DALFIOR 

DIRETOR DO SAAE 
 


