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2021, 

no uso suas atribuições 

e 

a é direito Estado. 

políticas sociais e vtsem a 

e ao acesso universal redução risco de doença e outros 

e igualitário às ações e serviços 

na do art. 196 da 

Importância 

a 

Declara Emergência em Saúde 

em decorrência da 

(201 

o 

as 

nacional do novo coronavírus. 

a consolidação 

coronavírus no âmbito do Município 

11° maio de 2020. em 

pública; 

a sua promoção. proteção e 

ica; 

em 

novo 

2020. 

Nacional 

novo coronavírus 

fevereiro 

em âmbito 

ao novo 

Decreto 

situação 

o que foi decidido pelo Supremo Federal na 

e na ação arguição de 

de inconstitucionalidade 11° 

a 

lúna as determinações exaradas pelo 

Santo no contexto enfrentamento 

l: 

fundamental 

no Município 

Espírito 

global causada pelo 
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novo coronavírus, em especial a 

2021; 

!66-R. de 03 de abril 

o mapeamento de risco pelo Anexo lJnico da 

Portaria n° 165-R, de 03 de abril de 1, que classificou o Município 

de Iúna no RISCO 

Art. 1 o O anexo IV do Decreto n° 02, de 17 Janeiro 2021. passa a vigorar com a redação 

conferida pelo anexo único deste decreto. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

em contrário. 

Gabinete do 

mês de abril do ano 

dias 
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(Anexo IV do Decreto 

"DISPÕE SOBRE DO 

NIVELDE 
RISCO 
ALTO 

MEDIDAS 
OBIGATÓRIAS 

INDEPENDENTE DA 
CLASSIFICAÇÃO 

RISCO 

MEDIDAS PARA 
ESTABELECIMENTOS 

SUPERMERCADOS 

ESCOLAS 

o Anexo I do presente Decreto. 

- Funcionamento de estabelecimentos comerciais. 
galerias e centros comerciais, de segunda a sexta-feira. 

ao horário 1 0:00 18:00. e. no sábado, 
1 0:00 às 14:00. 
- Exceções aos 
funcionamento: 
remota, com 
delivery; e b) 
distribuidoras de 

limites dos dias e horários 
possibilidade de 

de produtos 
fannácias, cornércio 

de cozinha e 
supermercados, minimercados. hortífrútis, padarias. 
lojas de produtos alimentícios, lojas cuidados 
animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, 
borracharias. oficinas de reparação de veículos 
automotores e de estabelecimentos de 
de materiais hospitalares e casas lotérícas. 

- Funcionamento observada a 
1 

pessoa 

- O estabelecimento deverá providenciar controle 
acesso para a fiscalização; 

proibido o funcionamento de restaurantes. 
lanchonetes ou simulares em supermercados, vedado 
consumo de alimento 

suspensa as presenciais em todas as 
universidades e faculdades, inclusive cursos livres. 
redes de ensino públicas e privadas. 
- É admitido o funcionamento de 

ue ministre cursos na área de 
de ensino 
na fom1a 
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INSTITUIÇÕES 
BANCÁRIAS 

LANCHONETE, 

E 
RESTAURANTE 

DISTRIBUIDORAS DE 
BEBIDA ALCOOLICAS 

CERIMONIAIS E 
LOCAIS REUNIÃO 
PÚBLICO, FESTAS E 
BAILES EM 

PÚBLICO OU 

1 obedecidas as condições especificamente 
1 estabelecidas pela Secretaria de Saúde. 

admitido o atendimento presencial ao público nas 
agências bancárias, públicas e privadas. somente. em 
caráter excepcional, no caso de impossibilidade dos 
aré~nacimtenws por meio de canais digitais ou remotos. 
priorizando o atendimento referente aos benefícios 
sociais, aposentadorias e pensões e o atendimento a 
programas bancários destinados a aliviar as 
consequências economtcas do novo coronavírus 
(COVID-19), assim como as pessoas com doenças 

permitindo o funcionamento de sala 
auto atendimento (caixas eletrônicos). 
- Lanchonetes, cafeterias e restaurantes, lojas 
conveniência e de distribuidoras de bebidas alcoólicas e 
similares, poderão funcionar, observadas as seguintes 
regras: a) terão funcionamento entre 10:00 c 
16:00, de segunda-feira a sábado; b) proibido o 
consumo presencia! de bebidas alcoólicas em 
distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e 
similares; c) deverão observar o afastamento míni:mo 
2 (dois) metros, confonne regra prevista no Anexo I 

Decreto: e d) observada a capacidade máxima 
estabelecimento conforme o disposto neste Decreto. 
Exceções aos limites dos dias e horário de 
funcionamento: a) possibilidade de comercialização 
remota, com a de produtos na modalidade 
delivery; b) lanchonetes e restaurantes localizados 
margens de rodovias federais e em aeroportos: e 
lanchonetes e restaurantes localizados às margens 
rodovias estaduais em áreas urbanas 

- Funcionamento proibido, inclusive locais não 
originariamente destinados a reunião de público que 
sejam assim aproveitados 

- Fica suspenso o funcionamento de clubes de 
e de qualquer bem como a realização 
atividades esportivas de caráter coletivo. 

utilização de praças, parques, jardins públicos, 
campos públicos futebol, quadras públicas 
esportes públicas, ginásios públicos esportes e outros 
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recomendado que as igrejas e os templos 
religiosos transmitam, prei:Crencialmente, os cultos e as 
missas por meio virtual. Caso a opção seja pela 
modalidade presencial, fica limitada a 30% (trinta por 

- Medidas qualificadas do risco moderado, admitido o 
funcionamento apenas de atividades não aeróbicas, 

a treinos de baixo impacto; 
ACADEMIAS - Estabelecimentos com área igual ou superior a 300m2 

(trezentos metros quadrados) devem respeitar o limite 
máximo de 20 (vinte) alunos por horário 
agendamento. 


