
 

DECRETO Nº 5.981, 18 DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre medidas para prevenção do 

contágio pelo SARS CoV2 (COVID-19 - 

novo coronavírus), no Município de 

Anchieta/ES e dá outras providências. 

 

  O Prefeito do Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do art. 71 da Lei Orgânica 

Municipal e, 

 

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declara pandemia 

(disseminação em nível mundial) do novo coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO o PLANO Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2 (Covid-

19); 

CONSIDERANDO o que preceitua a Constituição Federal: “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”; 

CONSIDERANDO os encaminhamentos da Sala de Situação, criada a partir do decreto 

Estadual nº 4593-R de 16 março de 2020;  

CONSIDERANDO, que o contato físico entre as pessoas e gotículas de secreções estão 

entre as formas de contaminação pelo novo vírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos para evitar a 

aglomeração e uma circulação maior de pessoas, a exemplo de outras esferas de 

governo. 

 

DECRETA: 

 

  Art. 1º Este Decreto define novas medidas para prevenção do contágio 

pelo novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Anchieta. 



 

 

  Art. 2º  Fica determinado o fechamento das seguintes unidades: 

 

  I – Centro Social dos Idosos; 

 

  II – CEU das artes; 

 

  III – Casa da Cultura “Angelina Lopes Assad”; 

 

  IV – Ginásio Poliesportivo da Vila Olímpica; 

 

Parágrafo único.  Ficam mantidas as atividades administrativas internas 

da Gerência Estratégica da Cultura que se desenvolvem na Casa da Cultura 

“Angelina Lopes Assad”.  

 

Art. 3º Suspende o Decreto nº 5927/2019, que dispõe sobre o 

funcionamento do projeto “Rua Viva” de fechamento de parte da avenida beira 

mar, Praia Central. 

 

Art. 4º Ficam suspensas as reuniões dos Conselhos Municipais e 

colegiados similares, salvo os casos que necessitem de deliberações imediatas. 

 

Parágrafo único. O Conselho Tutelar manterá suas atividades habituais, 

seguindo horário das demais unidades administrativas, devendo criar 

procedimentos de restrição de acesso às suas dependências.    

 

Art. 5º Os servidores(as) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

ou gestantes ficam desobrigados do cumprimento da jornada de trabalho 

estipulada em lei, a partir do dia 23 de março do corrente exercício.  

 



 

§ 1º Não se aplica o caput  deste artigo aos profissionais de assistência à 

saúde e os lotados na Gerência Municipal de Segurança Pública e Social.  

 

§ 2º Fica o servidor que, se enquadre neste dispositivo, a apresentar-se à 

sua chefia imediata antes de se ausentar. 

 

§ 3º A Secretaria de Administração e Recursos Humanos deverá realizar os 

remanejamentos de servidores visando suprir as demandas ocasionadas pelos 

afastamentos. 

 

Art. 6º As férias poderão ser interrompidas ou antecipadas por 

necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

  

Art. 7º Os servidores com atestado médico em decorrência de estado 

gripal deverão apresentar o original à chefia imediata, para afastamento de suas 

atividades. 

 

Art. 8º Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão 

notificar as empresas contratadas quanto as responsabilidades destas em adotar 

medidas de prevenção para o COVID-19. 

 

Art. 9º Os serviços de limpeza e conservação patrimonial nas unidades da 

administração municipal deverão ampliar a frequência de limpeza dos banheiros, 

corredores, corrimões e maçanetas. 

 

Art. 10. As dependências administrativas deverão manter seu ambiente de 

trabalho, prioritariamente, com ventilação natural com abertura de básculas, 

janelas e afins; 

 



 

Art. 11. Os serviços de recepção dos Órgãos deverão incluir em suas 

atribuições: 

 

I – permitir o acesso as dependências das unidades da administração 

somente no horário estipulado para funcionamento; 

 

II – inibir acesso de vendedores; 

 

III – realizar triagem dos atendimentos, encaminhando aos setores apenas 

os que necessitam ser presenciais; 

 

IV – orientar as pessoas que busquem os serviços públicos através do site: 

www.anchieta.es.gov.br ou por telefone.  

 

Art. 12. O informe de rendimento, para fins de declaração de Imposto de 

Renda, prioritariamente, será disponibilizado por meio eletrônico. 

 

Art. 13. Todo servidor público municipal que se encontrava fora do país 

deverão permanecer em isolamento domiciliar pelo período da quarentena 

estabelecido pelo Ministério da Saúde e comunicar à chefia imediata, mediante 

apresentação de documentação comprobatória. 

 

Art. 14. Fica estabelecido horário especial de funcionamento dos órgãos da 

Administração Pública Municipal das 12h00min às 17h00min.  

 

§ 1º O caput  deste artigo não se aplica aos servidores da Secretaria de 

Saúde e da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social.  

 

§ 2º Ficam mantidos os horários e datas das sessões de julgamentos das 

Comissões de Licitação e Pregão, previamente agendados. 

http://www.anchieta.es.gov.br/


 

 

§ 3º Os próximos editais deverão se adequar ao horário estipulado pelo 

caput.  

 

 Art. 15.  A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo 

monitoramento e realização das ações necessárias no enfrentamento da 

emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus, devendo todos os 

demais órgãos municipais trabalhar de forma integrada e prestar auxílio prioritário 

às solicitações que forem realizadas pela referida pasta. 

 

Art. 16. Os prazos estipulados e as determinações contidas neste Decreto 

poderão ser alterados a qualquer momento. 

 

   Art. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

 

Anchieta/ES, 17 de março de 2020. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

Fabrício Petri 

 


