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DECRETO Nº 6. 469, DE 02 DE JUNHO DE 2021

“Dispõe sobre a imposição de restrições ao funcionamento
dos estabelecimentos comerciais (bares, lanchonetes e
restaurantes) durante o feriado proiongado —- 03/06/2021 a
06/06/2021 — no Município de Baixo Guandu/ES, para o
enfrentamento da pandemia decorrente do SARS—COV—Z."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, Estado do Espírito Santo, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e consubstanciadas nas

disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica Municipal

e na Lei 1.380/1990, dispõe:

Considerando manifestação técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Baixo

Guandu/ES, deflagrada por meio do Processo Administrativo nº 4284/2021, objetivando a

imposição de medidas restritivas em decorrências do aumento dos casos do SARS-COV—

2;

Considerando a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro de 2021, do Governo do Estado

do Espírito Santo, a qual possibilita a adoção de medidas mais restritivas pelos Municípios

com o fito de minimizar o impacto causado da pandemia do COVlD—19;

Considerando a possibilidade de se antever um crescente aumento dos casos de

infecção por COVlD-19 em decorrência do feriado prolongado de corpus Christi ——

03/06/2021 a 06/06/2021;

Considerando que as cidades circunvizinhas a esta municipalidade se encontram

inseridas em risco moderado e alto, bem como nas ondas vermelha e amarela;

Considerando que pelos motivos acima expostos, possivelmente haverá um maior

número visitantes neste Município, em razão estarmos inseridos no risco baixo, com/
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restrições brandas de isolamento não serão observadas as medidas preventivas deforma

efetiva, DECRETO:

Art. iº. O funcionamento dos estabelecimentos comerciais, tais como: bares, lanchonetes,

restaurantes e distribuidoras de bebidas alcóolicas, deverão funcionar com atendimento ao

público, de quinta—feira (03/06/2021) a sábado (05/06/2021), até as 22:00h, podendo, após

o referido horárior dar continuidade ao seu funcionamento, tão somente, por meio de

delivery. No domingo (06/06/2021), os estabelecimentos acima mencionados poderão

funcionar apenas até as 16:00h, e, após, unicamente, na modalidade delivery.

Art. 2“. Este decreto terá vigência temporária, entrando em vigor na data de sua publicação

e cessando aos 07/06/2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu/ES, aos 02 de junho d 2021.

EAST“ [0 LUIZ CARDOSO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,

Em 02/06/2021.

3a
FRANCIELI QANDO FINCO

Secretária Municipal de Administração


