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DECRETO Nº 097/2020  

DISPÕE SOBRE MEDIDAS INTERNAS 

PARA CONTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DE PANDEMIA EM RAZÃO 

DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL 

RESPIRATÓRIA – COVID-19, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina/ES, no uso de suas atribuições 

legais;  

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 Santa Leopoldina por meio do Decreto nº 093/2020;  

Considerando a necessidade de manutenção da prestação dos serviços 

públicos;  

Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção ao 

contágio entre os Servidores públicos deste município;  

Art. 1º – De forma excepcional, não será exigido o comparecimento físico 

para perícia médica daqueles servidores do Poder Executivo Municipal que 

forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado do novo 

Coronavírus.  

§ 1º Nas hipóteses do caput deste artigo, o servidor deverá entrar em 

contato com a Chefia Imediata e enviar a cópia digital do atestado por e-

mail cabendo à chefia o registro e a guarda do documento.  

§ 2º Os atestados serão homologados administrativamente.  

§ 3º O servidor que não apresentar sintomas ao término do período de 

afastamento deverá retornar às suas atividades normalmente, mediante 

apresentação de nova avaliação médica.  

Art. 2º Os servidores do Poder Executivo Municipal maiores de 60 anos, as 

gestantes, os portadores de doenças crônicas ou os imunodeprimidos que 

compõem risco de aumento de mortalidade por COVID-19 serão transferidos 

para execução de suas atividades na modalidade de home office, cujos 
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critérios de medição serão firmados entre o servidor e o Secretário de sua 

lotação, enquanto durar o estado de emergência.  

§ 1º. A condição de portador de doença crônica ou de imunodeprimido 

exigida no caput dependerá de comprovação por meio de relatório médico, 

não necessitando de comparecimento à Perícia Médica do Município, cabendo 

à chefia imediata o abono das faltas e o registro e guarda do documento.  

§ 2º. Deverá ser adotado a modalidade de home office ao servidor que 

retornar de viagem proveniente de áreas com circulação viral sustentada de 

COVID-19, por no mínimo 14 (quatorze) dias.  

§ 3º. Caberá ao Secretário da Pasta, em conjunto com a Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação, providenciar os meios necessários ao 

cumprimento do disposto no Art. 2º.  

Art. 3º. Fica instituído um período de transição para organização das famílias, 

entre 18 a 20 de março de 2020.  

§ 1º Nesse período as escolas permanecerão abertas com a presença de 

diretores, professores e demais profissionais, visando orientar e acolher os 

estudantes que assim necessitarem para que as famílias possam se adaptar a 

este momento.  

§ 2º O período de transição indicado acima segue uma recomendação do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que acompanhará as ações 

tomadas por cada rede de ensino. 

Art. 4º. Todas as atividades das unidades escolares municipais de Santa 

Leopoldina/ES ficam temporariamente suspensas entre os dias 23 de março 

a 04 de abril de 2020. 

Parágrafo Único. Novas orientações poderão ser tomadas, sempre buscando 

uma ação integrada entre SEDU, UNDIME ES e Secretaria Municipal de Educação 

de Santa Leopoldina/ES. 

Art. 5º. Fica suspenso o funcionamento do Centro de Convivência de 

Idosos. 

Art. 6º.  A Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Ação 

Social, por meio de seu corpo técnico, deverá reorganizar as atividades 

sócio-assistenciais de forma a minimizar o impacto àqueles em situação de 

vulnerabilidade social.  
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Art. 7º. Os gestores dos contratos de prestação de serviço no âmbito do 

Poder Executivo Municipal deverão notificar as empresas contratadas quanto 

à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para 

conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à 

necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas 

respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual 

por negligência na adoção de providências em relação a situação de 

emergência declarada.  

Parágrafo Único. As empresas deverão aplicar aos seus funcionários as 

medidas e ações de enfrentamento e prevenção ao novo Coronavírus, em 

prol do interesse da coletividade.  

Art. 8º. Ficam suspensos os eventos nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Santa Leopoldina e nos demais edifícios administrados.  

Art. 9º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Santa Leopoldina, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias 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, 

passeatas e afins;  

Art. 10º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento.  

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

 

Santa Leopoldina/ES, 18 de março de 2020. 

 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


