
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N. 6.052, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 
 

Dispõe sobre alteração do Decreto n. 
6044/2020. 

 
    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 novo enquadramento do Município de Anchieta (risco moderado); 
 

Decreta: 
 
  Art. 1. O artigo 1 do Decreto Municipal n. 6.044/2020 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 1.  Estabelece medidas qualificadas para enfrentamento da crise provocada pelo 

COVID-19, considerando o mapa de risco elaborado pelo Governo do Estado do 
Espírito Santo e o respectivo enquadramento do Município.” (NR) 

 
  Art. 2.  O artigo 6 do Decreto Municipal n. 6.044/2020 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

"Art. 6.  Os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como as instituições 
bancárias, públicas e privadas, e academias de esportes, no que tange ao 
atendimento presencial e no interior do estabelecimento, deverão observar as regras 
previstas na Portaria n. 100-R/2020, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, no 
tocante à respectiva classificação de risco que se enquadrar o Município de Anchieta, 
bem como, cumprir outras medidas complementares.” (NR) 

 
Art. 3.  O caput do art. 7 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do § 2: 
 

"Art. 7. Considerando o enquadramento como Risco Moderado e nos termos dos §§ 
1 e 2 do artigo 16 da Portaria SESA n. 100-R/2020, com nova redação dada pela 
Portaria SESA n. 156-R/2020, é admissível o atendimento presencial nos 
estabelecimentos comerciais, de segunda à sexta-feira, limitado ao horário das 10:00 
às 16:00, e aos sábados, limitado o atendimento ao horário de 9:00 às 15:00. (NR) 
………………………………………………………………………………………………… 
§ 2.  Os restaurantes poderão funcionar todos os dias da semana, até às 18:00.”  (AC) 

 
  Art. 4.  O artigo 17 do Decreto Municipal n. 6.044/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

"Art. 17.  O cidadão poderá acessar as praias do Município, vedada a realização de 
churrascos, colocação de mesas, e, ainda, a aglomeração de pessoas, podendo a 
Gerência Municipal de Segurança Pública e Social e/ou Setor de Fiscalização de 
Obras, Posturas e Transporte realizar qualquer ato para dispersar a aglomeração.” 
(NR) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Art. 5.  O artigo 24 do Decreto Municipal n. 6.044/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

"Art. 24.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” (NR)  
 
  Art. 6.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Anchieta/ES, 24 de agosto de 2020. 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
Fabrício Petri 


