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DECRETO Nº 161, DE 21 DE JUNHO DE 2020. 
 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) EM DIFERENTES ÁREAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IX, da Lei 

Orgânica do Município, 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19/04/2020, que institui o 

mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e Decreto Nº 4659-

R, de 30 de maio de maio de 2020; 

Considerando a Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, a qual dispõe sobre o 

mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), instituído pelo 

Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências; 

Considerando a Portaria nº 111-R, de 20 de junho de 2020, que estabelece e 

divulga o mapeamento de risco, instituído pelo Decreto Estadual nº 4636-R, de 19 de abril de 

2020, na forma da Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020; 

Considerando a Portaria nº 112-R, de 20 de junho de 2020, que altera a Portaria nº 

93-R, de 23 de maio de 2020, e a Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020. 

Considerando a necessidade de coordenação integrada e eficaz das medidas de 

emergência em saúde pública entre o Estado do Espírito Santo e os municípios capixabas, 

bem como a participação ativa das pessoas, comunidades, empresas e sociedade em geral; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, galerias 

e centros comerciais de segunda à sexta-feira, observando-se o horário normal, em razão das 

peculiaridades locais. 
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§ 1º Fica excetuado do disposto no caput, o funcionamento de farmácias, comércio 

atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, minimercados, 

hortifrútis, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos 

agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, oficinas de reparação 

de veículos automotores e de bicicletas e estabelecimentos de vendas de materiais 

hospitalares, que poderão funcionar, inclusive aos sábados, e conforme tradição local. 

§ 2º Fica vedado em lojas de conveniência e em distribuidoras de bebida:  

I – o consumo presencial. 

§ 3º Este Decreto não afasta as medidas adotadas em atos específicos expedidos 

pelo Chefe do Poder Executivo, anteriormente ou posteriormente, a publicação do presente 

ato. 

Art. 2º As medidas qualificadas correspondentes a classificação de risco moderado, 

que deverão ser implementadas, estão dispostas na Portaria Governo Estadual n° 100-R, de 

30 de maio de 2020, sem prejuízo de outras medidas mais restritivas que possam ser 

elaboradas, atualizadas e recomendadas pelas autoridades sanitárias. 

Art. 3° Este decreto entra em vigor em 22 de junho de 2020, revogando-se as 

disposições em contrário e mantendo-se as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 

120, de 22 de abril de 2020 e alterações. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco/ES, 21 de junho de 2020. 
 
 
 
 

ALENCAR MARIM 
Prefeito Municipal 
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