
PREfEITURA M UNICIPAL DE IÚNA-ES 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO no 002/2021 

"DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENT AMENTO DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19)." 

O Prefeito Municipal de Iúna/ES no uso das suas atribuições 

legais, e 

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

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso tmiversal 

e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação, na fonna 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 

coronavirus (COVID-19); 

Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 

que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

- ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus 

(2 O 19-nCo V); 

Considerando o disposto na Lei federal no 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 2019; 

Considerando a consolidação das medidas de combate ao novo 

coronavirus no âmbito do Município de lúna com a edição do Decreto 

D0 48, de 25 de maio de 2020, em que foi decretada situação de 

calamidade em saúde pública; 

Considerando a instituição do mapeamento de nsco para o 

estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento do novo 

coronavírus no âmbito do Estado do Espírito Santo pelo Del-Teto no 

4636-R, de 19 de abril de 2020; 

Considerando a necessidade de reiterar no âmbito do Município de 

Iúna as determinações exaradas pelo Governo do Estado do Espírito 

Santo no contexto do enfrentamento da pandemia global causada pelo 

novo coronavíms; 
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Considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 

arguição de descumprimento de preceito fundamental n° 672 e na ação 

direta de inconstitucionalidade 0° 6341 ; 

RESOLVE: 

Art. r O presente Decreto trata de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública em âmbito municipal decorrentes do surto causado pelo coronavírus 

(COVID-19). 

Art. 2° O Anexo T deste Decreto institui nonnas gerais e obrigatórias que deverão ser 

cumpridas por todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial e religioso, assim como 

repartições e demais dependências públicas, no que couber, independente da classificação do 

nível de risco. 

Art. 3° As medidas a serem adotadas em cada nível de risco, com base no mapeamento de 

risco instituído pelo Decreto n° 4.636-R, de 19 de abril de 2020, estão previstas nos Anexos 

IJ, III e IV do presente Decreto. 

Art. 4° A classificação do Município em risco baixo, moderado e alto, implica na obrigação 

do cumprimento automático das medidas disciplinadas no presente Decreto, independente da 

edição de novo ato, sem prejuízo de outras medidas mais restritivas que possam ser 

elaboradas, atualizadas e recomendadas pelas autoridades sanitárias. 

Art. 5° Fica suspensa a realização de eventos e atividades com a presença de público, tais 

como atividades de boate, casas de shows, espaços culturais e afins enquanto durar o Estado 

de Emergência em Saúde Pública independente do quantitativo de pessoas. 

Art. 6° Os templos religiosos não são albergados pelo disposto no artigo anterior, cabendo à 

autoridade religiosa a responsabilidade pela tomada de decisões para evitar a concentração 

de fiéis e a exposição destes a riscos. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do 

mês de janeiro de dois mil e vinte e um (17/0112021). 

~MÁru~~RA 
Prefeito de lúna 

Publicado no hall da 
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ANEXO I 

"DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS OBRIGATÓRIAS INDEPENDENTE DA 
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO" 

Em qualquer um dos níveis de classificação de risco do Município são imprescindíveis os 
seguintes deveres e responsabilidades: 

a) Recomenda-se o isolamento social como medida preventiva, sempre que possível; 

b) É obrigatório o uso de máscara em qualquer estabelecimento privado e repartições 
públicas, assim como em locais abertos de uso comum tais como ruas, avenidas, praças, 
dentre outros~ 

c) É obrigatório manter o distanciamento social de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) 
em filas ou qualquer outro ambiente; 

d) Orientar trabalhadores, colaboradores e clientes quanto à correta forma de realizar a 
higiene das mãos; 

e) afixar cartazes de orientação sobre as medidas a serem adotadas para evitar a ctisseminação 
do coronavírus~ 

f) Disponibilizar dispensers com álcool gel 70% (setenta por cento) em pontos estraté!:,ricos, 
destinados à higienização das mãos de colaboradores e clientes; 

g) Evitar o compartilhamento de objetos entre funcionários, como calculadoras, 
computadores, bancadas, canetas, blocos de anotação, entre outros; 

h) Limitar a entrada de clientes no estabelecimento, para que não haja aglomerações e para 
que seja possível manter a distância mínima de segurança de 1 ,5m ( wn metro e cinquenta 
centímetros) entre pessoas nas filas dos caixas e corredores; 

i) Utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima entre o cliente e o colaborador, 
em casos onde a verbalização (conversa) é essencial (setor de açougue, padarias, frios e 
fatiados, caixas e outros); 

j) Manter o estabelecimento arejado e ventilado; 

k) Executar a desinfecção, várias vezes ao dia, com hipoclorito de sódio I ,0% (um por cento) 
a 2,5% (dois e meio por cento) ou á1cool 70% (setenta por cento) em superficies e objetos 
como carrinhos e cestas de compras, balcões, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, 
interruptores, máquinas de cartão, entre outros itens tocados com frequência; 

I) Afastar funcionários/colaboradores com sintomas de síndrome gripa! (tosse, coritil, febre, 
falta de ar) e orientá-los a permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias, além 
de procurar atendimento médico, conforme as orientações do Ministério da Saúde; 

m) Para os locais onde estiver permitido o funcionamento na modalidade de autosserviço e 
consumação no local, devem ser tomadas medidas de segurança, tais como: 

m.l) trocar com frequência os talheres utilizados para servir~ 

m.2) disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) nas proximidades do balcão de 
.. exposição; 
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m.3) providenciar barreiras de proteção dos alimentos no balcão, que previnam a 
contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor 
e de outras fontes ; 

m.4) retirar das mesas objetos que possam ser veículo de contaminação, como jogos 
americanos, toalhas de mesa, enfeites e displays; 

m.5) aumentar a distância entre mesas e cadeiras a serem ocupadas, permitindo o 
afastamento minimo de 2,0m (dois metros) entre as mesas; 

m.6) intensificar a rotina diária de Limpeza e desinfecção de cadeiras, mesas, balcão 
de exposição, áreas de circulação, etc.; 

n) Sempre que possível disponibilizar permanentemente lavatório com água potável corrente, 
sabonete Líquido, toalhas de papel e lixeira para descarte; 

o) Exigir e fiscalizar o uso de máscara facial a todos os clientes no interior do 
estabelecimento; 

p) Fomentar os serviços de delivery e drive thru; 

q) Nos casos em que for admitida a retirada direta de produtos pelo cliente, o atendimento 
deverá ser feito na área externa do estabelecimento, preferencialmente precedido de contato 
prévio, por telefone ou outra ferramenta tecnológica. a fim de reduzir o tempo de espera pelo 
cliente e evitar aglomerações; 

.. 
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ANEXO H 

"DISPÕE SOBRE NORMAS OBRIGATÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO 
NÍVEL DE RISCO BAIXO" 

MEDIDAS 
OBIGATÓRIAS 

INDEPENDENTE DA - Observar o Anexo I do presente Decreto. 
CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO 

N1VELDE - Sem restrição de Horário de Funcionamento; 
RISCO 
BAIXO MEDIDAS PARA - Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais 

EST ABELECTMENTOS com medidas qualificadas de 1 cliente por 10m2
; 

COMERCWS -Todo manuseio de Instrumentos (pegadores e afins) em 
PADARIAS e SUPERMERCADOS deve ser realizado 
por funcionário do estabelecimento. 

ACADEMIAS 
- Orientação conforme norma técnica "H" da Portaria SMS 
07/2020. 
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ANEXOifi 

"DISPÕE SOBRE NORMAS OBRIGATÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO 
NÍVEL DE RISCO MODERADO" 

:MEDIDAS 
OBIGATÓRIAS 

INDEPENDENTE DA - Observar o Anexo I do presente Decreto. 
CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO 

MEDIDAS PARA - Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais 
ESTABELEC~TOS com medidas qualificadas de 1 cliente por 1Om2

; 
COMERCWSEM - Sem restrição de Horário de Funcionamento; 

GERAL 
NIVELDE 

RISCO PADARIAS E 
-Todo manuseio de Instrumentos (pegadores e afins) em 

MODERADO SUPERMERCADOS 
PADARIAS e SUPERMERCADOS deve ser realizado 
por funcionário do estabelecimento. 
-Funcionamento permitido de segunda a sábado até às 

BARES 
22h00m (após esse horário é permitido delivery); 
-Ftmcionamento permitido aos domingos até as 16h00 
(após esse horário é permitido delivery). 

FEIRA DO -Horário de funcionamento: Sexta-feira a partir das 
PRODUTOR 13h30m. 

ACADEMIAS - Orientação conforme norma técnica "Ir' da Portaria SMS 
07/2020. 
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ANEXO IV 

"DISPÕE SOBRE NORMAS OBRIGATÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO 
NÍVEL DE RISCO ALTO" 

NTVELDE 
RISCO ALTO 

MEDIDAS 
OBTGATÓRlAS 

INDEPENDENTE DA 
CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO 

MEDIDAS PARA 
ESTABELEC~OS 

COMERCIAIS EM 
GERAL 

PADARIAS E 
SUPERMERCADOS 

INSTITUIÇÕES 
BANCÁRIAS 

LANCHONETE, 
PIZZARIA, 

SORVETERIA, 
AÇAITERIAE 

RESTAURANTE 

BARES 

FEIRA DO 
PRODUTOR 

ACADEMIAS 

-Observar o Anexo I do presente Decreto. 

- Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais 
com medidas qualificadas de 1 cliente por 1Om2

; 

-Funcionamento permitido de segunda a sexta, limitado 
ao horário de até as 20h00**; 
-Funcionamento permitido aos sábados até as 16h00**. 

-Todo manuseio de Instmmentos (pegadores e afins) em 
PADARIAS e SUPERMERCADOS deve ser realizado 
por funcionário do estabeJecirnento. 
- Fica suspenso o atendimento ao público em todas as 
agênc1as bancárias, públicas e privadas, exceto 
atendimentos referentes aos programas bancários 
destinados a aliviar as consequências econômicas do novo 
coronavírus (COVID-19), bem como os atendimentos de 
pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas 
eletrônicos. 
- Funcionamento perrnitido de segtmda a sexta até às 
20h00m (após esse horário é permitido delivery); 
-Funcionamento permitido aos sábados e domingos até as 
16h00 (após esse horário é permitido delive1y). 

- Fw1cionamento permitido de segtmda a sexta até às 
16h00m (após esse horário é permitido delivery); 
-Funcionamento suspenso aos sábados e domingos (é 
permitido delivery). 

-Horário de funcionamento: Sexta-feira a partir das 
13h30m. 

- Orientação conforme norma técnica "H" da Portaria SMS 
07/2020. 

**' Não se aplica a limitação horária prevista para o atendimento presencial , para os 
estabelecimentos dos ramos de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gàs de 
cozinha e de água, distribuidoras de bebida, supermercados, minimercados, hortifrútis, 
padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, 
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postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, oficinas de reparação de 
veículos automotores e de bicicletas, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares e 
casas lotéricas. 


