DECRETO N. 6.009, 30 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município
de Anchieta, das determinações do Governo
Estadual

no

que

tange

às

medidas

de

enfrentamento da crise provocada pelo COVID19 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica
Municipal e;

Considerando o estado de calamidade pública decretado pelo Estado do
Espírito Santo, nos termos do Decreto n. 446-S, de 02 de abril de 2020;
Considerando que a saúde é um direito de todos e um dever do Poder Público;
Considerando a pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID-19);
Considerando o estado de emergência municipal reconhecido pelos Decretos
Municipais ns. 5983/2020 e 5984/2020;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia dos
Estados

e

Municípios

para

adotarem as

medidas

necessárias para

enfrentamento da crise provocada pelo COVID-19;
Considerando que há entendimento de que os Municípios não podem adotar
medidas mais flexíveis das que forem fixadas pelo Governo do Estado;
Considerando que o item 4 da Nota Técnica expedida pela Procuradoria Geral
do Estado do Espírito Santo estabelece: “Eventuais decretos municipais que
contrariem as medidas estabelecidas nos decretos estaduais são nulos, porque

editados para além da competência dos Municípios em matéria de vigilância
epidemiológica e sanitária”;
Considerando que o Governo do Estado estabeleceu, através do Decreto n.
4636-R/2020, o mapeamento de risco do território estadual e critérios técnicos
sobre o enfrentamento da crise provocada pelo COVID-19;
Considerando a imposição prevista no artigo 7 do Decreto n. 4636-R/2020.

Decreta:

Art. 1º Enquanto perdurar o estado de emergência ou calamidade
pública provocado pelo COVID-19, adota, no âmbito do Município de Anchieta,
as determinações expedidas pelo Governo Estadual destinadas à suspensão
ou funcionamento do comércio em geral, prestadores de serviços, instituições
financeiras, escolas e faculdades privadas, museus, espaços culturais,
academias, clubes, áreas de lazer, bares/quiosques, locais com piscinas
públicas, templos religiosos e outras atividades privadas, bem como eventos
que possam gerar aglomerações de pessoas.

§ 1º Fica mantido o direito de o Município estabelecer regras próprias
mais restritivas.
§ 2º Excetua-se da regra prevista no caput, a regulação do
funcionamento

das

unidades administrativas

previstas

no

Decreto

n.

6.003/2020.
§ 3º Fica proibida a abertura de quiosques pertencentes ao Município e
cedidos a particulares.

Art. 2º Os estabelecimentos privados citados no artigo 1, que estiverem
em funcionamento, deverão adotar as medidas sanitárias recomendadas pelos

órgãos de saúde, inclusive os afastamentos entre cidadãos, ficando obrigatório
o

uso

de

máscaras

por

funcionários

ou

frequentadores

destes

estabelecimentos.
Art. 3º. Fica obrigatório, para toda população, o uso de máscara, de
produção industrial ou caseira, como forma complementar de prevenção contra
o novo coronavirus, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O uso da máscara deverá ser feito quando da
necessidade inadiável do cidadão ter que circular nas ruas e avenidas do
Município.
Art. 4º

Sob a responsabilidade dos líderes religiosos as entidades

religiosas poderão funcionar obedecidas as seguintes regras:
I – as atividades, preferencialmente, através de transmissão por meios
digitais dos cultos e celebrações;
II – nas atividades religiosas presenciais devem ser observadas:

a) uso obrigatório de máscara, por todos que estejam na atividade;

b) disponibilizar local e produtos para higienização;

c) respeitar o afastamento mínimo de 2 (dois) metros entre os membros;

d) recomenda-se que as pessoas que pertençam ao grupo de risco,
inclusive pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e crianças menores
de 12 (doze) anos, não participem presencialmente das atividades religiosas;

e) recomenda-se, ainda, que não seja realizado contato físico entre
pessoas nas respectivas atividades religiosas.

Art. 5º. No transporte coletivo, somente será permitida a entrada de
usuários com máscaras, além das seguintes determinações:

I - funcionamento em regime de escala rotativa, produzida pela
Gerência Operacional de Fiscalização de Obras, Posturas e Transportes;
II - os veículos somente poderão disponibilizar, para o transporte, 50%
(cinquenta por cento) do número de sua capacidade máxima;
III - os veículos deverão circular com as janelas abertas;

IV - os veículos utilizados no transporte de passageiros deverão ser
higienizados, a cada conclusão de percurso, seguindo as orientações dos
órgãos sanitários;

V - obrigatoriedade do motorista e auxiliar usarem máscaras.

Parágrafo único. Os veículos que possuem janelas fixas, que não
podem atender a regra do inciso III do artigo 5º, ficam proibidos de efetuar o
transporte de passageiros pelo período do estado de emergência.

Art. 6º. Seguindo as determinações do Governo do Estado do Espírito
Santo, a Feira da Agricultura Familiar poderá funcionar às quartas-feiras e aos
sábados, desde que:

I - sigam as recomendações da vigilância sanitária, no que tange aos
procedimentos necessários à prevenção do contágio do coronavirus;

II - os feirantes sejam residentes do Município de Anchieta, sendo
vedada a presença de feirantes de outros Municípios;

III - os feirantes que possuam idade superior a 60 (sessenta) anos,
gestantes, hipertensos, diabéticos e demais que pertençam ao grupo de risco,
ficam vedados de exporem seus produtos.

Art. 7º Nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n. 4/2020,
recomendo:

I - que nos funerais compareçam o menor número possível de pessoas,
no intuito de evitar aglomerações, preferencialmente que compareçam somente
os familiares próximos;

II - no interior das capelas mortuárias ou nos espaços destinados aos
velórios, fica limitada a permanência máxima de 10 (dez) pessoas;
III - que o caixão seja mantido fechado durante todo o velório;

IV - que seja disponibilizado água, sabão e álcool em gel nos locais dos
funerais;
V - recomenda-se que as pessoas do grupo de risco, idosos, gestantes e
crianças não compareçam à cerimônia.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde expedirá protocolo
para os casos de óbitos domiciliares com suspeita de serem provenientes do
COVID-19.
Art. 8º Fica determinada a implantação de barreira sanitária, nos limites
territoriais do Município de Anchieta, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde

e à Gerência Municipal de Segurança Pública e Social a definição do método
de atuação, podendo adotar procedimentos em comum acordo com os
municípios vizinhos.
Art. 9º Fica restrito o fluxo de turista, proibindo por exemplo a entrada de
ônibus, vans e demais veículos de turismo, através de bloqueios nos locais de
acesso ao território municipal.
Art. 10. No horário de 21h00min até as 05h00min as autoridades
policiais e sanitárias devem abordar as pessoas que transitam pelo território
municipal, com intuito de recomendar que se recolham às dependências de
suas residências.
Art. 11. O descumprimento às regras previstas neste Decreto ensejará
ao infrator a aplicação da cassação da licença ou alvará, sem prejuízo da
adoção de medidas como a apreensão, interdição e o emprego de força policial
e demais sanções previstas na legislação federal, estadual e municipal.

Art. 12. A regra prevista no artigo 15 do Decreto n. 6.002/2020 vigorará
até o dia 04 de maio de 2020.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se o Decreto n. 6.002/2020.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 30 de abril de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL
Fabrício Petri

