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DECRETO Nº. 115/2020 
 

 

“REVOGA ALINEA “d” DO ARTIGO 8º DO DECRETO 
Nº 073/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 

CONSIDERANDO a reunião (web conferência) realizada na data de 18/04/2020 com todos 
os Prefeitos, Presidente da AMUNES, o Governador do Estado do Espírito Santo, no qual foi 
alinhado sobre as medidas a serem adotadas de forma ordenada em todo o Estado para fins 
de enfrentamento do Coronavírus, com base no Decreto Estadual N° 4636-R, DE 19 DE 
ABRIL DE 2020; que qualificou o município de Ibitirama como grau de risco baixo, devendo 
a administração dispor por decreto municipal a abertura do comércio local por tuno de 
funcionamento;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 4636-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) e dá outras 
providências;  
 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica revogada a alínea “d” do Artigo 8º do Decreto nº 073/2020 e reestabelece o uso 
do Ponto Digital para registro da frequência diária dos servidores públicos municipais. 
 
§1º. Cabe ao servidor lavar as mãos com agua e sabonete líquido, secar com papel toalha e 
utilizar o álcool gel a 70% para higienização das mãos, antes e após a batida do ponto. 
 
§2º. Deverá ser intensificada a limpeza do Equipamento de Registro de Ponto Digital. 
 
Art. 2º. Os servidores portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes e outros do 
grupo de risco previsto em lei deverão permanecer em suas residências mediante 
apresentação de Laudo Medico, e se as atividades por ele exercidas forem condizentes, 
será utilizado o sistema home-office. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario. 

 

Ibitirama/ES, 27 de Abril de 2020. 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 


