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PORTARIA-SMS No 27/2020 

"ACRESCENTA ITENS NO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA-SMS No 07, DE 09 DE 

JUNHO DE 2020." 

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 

legais, e; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na 

forma do art. 196 da Constituição da República; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

Considerando o disposto na Lei federal n° 13 .979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento em âmbito 

nacional do novo coronavírus, responsável pelo surto de 20 19; 

Considerando o disposto no Decreto estadual n° 4636-R, de 19 de 

abril de 2020, que estabelece o mapeamento de risco para o 
estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 

Considerando a edição do Decreto n° 48, de 25 de maio de 2020, e 
suas alterações pelos Decretos n°s 56, de 18 de junho de 2020; 59, de 
22 de junho de 2020; 61 , de 30 de junho de 2020; 68, de 15 de julho 
de 2020; 70, de 21 de julho de 2020; 71 , de 27 de julho de 2020; 77, 
de 1 o de agosto de 2020; 83, de 11 de agosto de 2020; 88, de 02 de 

setembro de 2020; 93, de 19 de setembro de 2020; e 95, O 1 de outubro 
de 2020; 

Considerando a edição do decreto n° 4 736-R, de 19 de setembro de 
2020, do Governo do Estado do Espírito Santo que permitiu a 

realização de alguns eventos, tais como a realização de eventos 
corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, tais como congresso, 
simpósio, conferência, palestra, assembleia, workshop e seminário, 

bem como eventos desportivos, comemorativos e sociais, tais como 
casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações 
realizados em cerimoniais, clubes, condomínios e equivalentes; 
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Considerando que, de acordo com a Portaria n° 225-R, de 21 de 
novembro de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde, o Município de 
Iúna foi classificado como de Risco Baixo; 

Considerando a edição da Portaria n° 186-R, de 19 de setembro de 

2020, da Secretaria de Estado da Saúde; 

Considerando o teor do Processo-PMI no 3363/2020; 

Considerando a necessidade de reforçar em âmbito local as medidas 
previstas a nível estadual para o combate à pandemia do novo 

coronavírus; 

Considerando o teor do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

na ação direta de inconstitucionalidade n° 6341 e na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental n° 672; 

RESOLVE: 

Art. 1° O Anexo Único da Portaria-SMS n° 07, de 09 de junho de 2020, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes itens: 

"NORMA TÉCNICA "DD " EVENTOS SOCIAIS, CASAMENTOS, 
ANIVERSARIOS E OUTROS TIPOS DE CONFRATERNIZA ÇÕES REALIZADOS 
EM CERIMONIAIS, CL UBES, CONDOMÍNIOS E EQUIVALENTES, 
FUNCIONAMENTO DOS BUFFETS E CERIMONIAIS INFANTIS" 

"dd. I) Observar a Norma Técnica 'A' naquilo que não contrariar o disposto nesta 
Norma Técnica; " 

"dd.2) uso obrigatório de máscaras por todos os convidados, organizadores e 
trabalhadores em todo o período, sendo obrigatório também o uso de protetor Face 
Shield quando o trabalhador realizar atendimento ao público em distância inferior a 
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e sem outras barreirasfisicas;" 

"dd.3) destinação de locais específicos e bem sinalizados para descarte das 
máscaras; 

"dd.4) Os eventos devem ser f echados, com fluxo controlado de pessoas, não 
ultrapassando o limite de convidados disposto no inciso I e I-A do artigo 5° do 
Decreto 4812020;" 
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"dd.5) Os ambientes onde serão realizadas as atividades deverão ser 
preferencialmente arejados; " 

"dd.6) Não é recomendada a participação nos eventos de pessoas com idade acima 
de 60 (sessenta) anos, crianças até 5 (cinco) anos e pessoas com comorbidades 
consideradas de risco para COVJD-19;" 

"dd.6.1) Fica vedada a disponibilização de atrações infantis que demandem 
permanência em espaços confinados, como salinhas de cinema 3D/4D, cabines de 
aviõezinhos, helicópteros, entre outros; " 

"dd.6.2) Fica proibida a disponibilização e o uso da piscina de bolinhas;" 

"dd.6.3) Os demais brinquedos poderão ser disponibilizados, desde que 
higienizados a cada intervalo de uso e respeitado o distanciamento entre os 
convidados; " 

"dd. 7) As mesas onde sentarão os convidados devem se manter posicionadas com no 
mínimo 2 (dois) metros de distância umas das outras durante o evento; os lugares 
devem ser marcados, devendo-se organizá-los de forma que o compartilhamento de 
mesas ocorra apenas entre convidados que pertençam ao mesmo grupo familiar ou 
social; deve existir recipiente de álcool próprio para higienização das mãos em cada 
um das mesas; " 

"dd.8) A distribuição de comidas, doces, bolo e bebidas deve ser feita, 
preferencialmente, em porções individuais que serão entregues aos convidados pelos 
garçons, devidamente paramentados com máscara e protetor facial (Face Shield), 
estando impedido o convidado de praticar o autosserviço; alimentos podem ser 
servidos em bandejas ou dispostos em ilhas, porém sempre por funcionário 
paramentado e treinado para este fim ;" 

"dd. 9) Devem ser seguidas as medidas de higiene pessoal e higienização de mãos 
com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica à 70%(setenta por cento), com 
a disponibilização nos sanitários e lavabos de lavatório com água potável corrente, 
sabonete líquido, toalhas de papel descartáveis, lixeira com acionamento por pedal 
e preparação alcoólica à 70% (setenta por cento), destinados à higienização das 
mãos; 

"dd. I O) Disponibilizar dispense r com preparações alcoólicas à 70% (setenta por 
cento) em locais estratégicos e garantir que permaneçam abastecidos; " 
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"dd.JJ) Não devem ser utilizados bebedouros que possuam jatos de água para 
consumo direto, devendo ser utilizados apenas bebedouros que permitam a retirada 
de água com uso de copos descartáveis ou recipientes de uso individual;" 

"dd.12) Sinalização reforçada com recomendação de cumprimentos e condições de 

higiene;" 

"dd.J3) Deverão ser atendidas as seguintes medidas de higienização:" 

"dd.13.1) o local deverá dispor dos materiais, equipamentos e produtos 
necessários à realização das operações de limpeza e desinfecção;" 

"dd.J3.2) o local do evento deverá ser submetido a limpeza e desinfecção no 
mínimo a cada turno das atividades realizadas; " 

"dd. 13.3) aperfeiçoamento dos processos de limpeza e higienização dos 
espaços em geral, incluindo a desinfecção das superficies tocadas com maior 
frequência (maçanetas, interruptores, corrimãos, botões, torneiras, bebedouros, 
dentre outros) durante a realização dos eventos; " 

"dd.13.4) Cabe aos responsáveis e organizadores dos eventos 
supramencionados adotar todas as medidas relacionadas ao distanciamento fisico, 
devendo levar em consideração a capacidade das instalações do ambiente e 
capacidade da equipe, de forma a atender todos os requisitos sanitários. " 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor no dia seguinte ao de sua publicação. 

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, Iúna-ES, 27 de novembro de 2020. 

Publicado no saguão da 
Prefeitura Municipal de Iúna 

~ h~b~o de 2020, 

~·· Faguiner Martins Salvador 
Chefe de Gabinete 
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V ANESSA L OCAD O ADAMI 
de Saúde 
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