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DECRETO Nº 6435, DE 31 DE MARÇO DE 2021.

“Altera a redação do Decreto nº 6429, de 17 de
março de 2021 e dá outras providências. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando a necessidade de referendar expressamente a
implementação do Decreto nº 4.838—R, de 17 de março de 2021, que dispõe
sobre medidas qualificadas extraordinárias pelo prazo de 14 (quatorze) dias
para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVlD-19) em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo;

DECRETA:

Art. 1. O artigo 1º do Decreto Municipal nº 6429, de 17 de março de
2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1. Ficam referendadas as medidas qualificadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
surto causado pelo novo Coronavírus (COVID-19) constantes
no Decreto Estadual nº 4838-R, publicado no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo em Edição Extraordinária no dia 17
de março de 2021, no âmbito deste Município de Baixo
Guandu.

Parágrafo único. Sempre que determinada a restrição da
circulação de pessoas e da atividade comercial pelo Governo
do Estado do Espírito Santo como medida de enfrentamento
à Pandemia de COVID-19, ficam suspensas as feiras livres e
os ambulantes cadastrados no âmbito do Município de Baixo
Guandu. ”

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar as supracitadas medidas qualificadas
adotadas pelo Governo Estadual, por meio de seus atos normativos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu,-781 de março de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CER TIDÃO DE PUBLICA ÇÃ o

(Publicação Mural —Art. 90, Lei 1380/90 — Emenda 013/2005)

FRANCIELI PRANDO FINCO,
Secretária Municipal de
Administração por nomeação na
forma da Lei.

C E R T 1 F I CA, ter sido afixado, na data infra, no Mural da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu — ES, O Decreto nº 6.435/2021, de 31 de março de 2021, que “Altera a
redação do Decreto nº6429, de 17 de março de 2021 e dá outras providencias”, nos
termos do disposto no Art. 90, inciso II, da Lei Municipal nº 1380, de 05 de abril de
1990 — LEI ORGÁNICA MUNICIPAL.

Baixo Guandu (ES), 31 de Afarço de 2021.
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FRANCIE - ,_ ?(NDO FINCO
Secretária Municipal de Administração


