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DECRETO N° 7.298, de 21 de abril de 2020. 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavirus (COVID-19), e dá outras providências. 

0 Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do  art.  
61 da Lei Orgânica do Município de João Neiva, e; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do coronavirus (COVID-
19); 

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da 
emergência da saúde pública provocada pelo coronavirus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual no 4593-R, de 13 de março 
de 2020, que decreta o estado de emergência em saúde pública no Estado do 
Espirito Santo, e estabelece medidas sanitárias e administrativas para 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do 
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 coronavirus (COVID-19); 

Considerando o Decreto no 7.268, de 17 de março de 2020, o 
qual decretou situação de emergência de saúde pública no Município de João 
Neiva, decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de 
resposta e também, para estabelecer a estratégia de acompanhamento e 
suporte dos casos suspeitos e confirmados; 

Considerando que o Poder Público deve observar a dinâmica e 
alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, 
bem como as peculiaridades locais; 

DECRETA:  

Art.  1°. Ficam suspensos, no âmbito do Município de João 
Neiva, inclusive ao longo das Rodovias BR 101 e BR 259, estradas vicinais e 
municipais, enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública, 
decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19): 

I. as atividades de estabelecimentos do tipo "bar/boteco"; 
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II. a permanência e as atividades nas ruas e espaços públicos 
do Município de João Neiva, de ambulantes e comércio de rua, tais como  food 
trucks,  churrasquinho, pastel, churros e similares.  

III. do funcionamento de academias de esportes de todas as 
modalidades. 

§ 10. Fica expressamente vedado, no âmbito do Município de 
João Neiva, o consumo presencial em supermercados, mercearias, padarias e 
lanchonetes, sendo terminantemente proibido a oferta de mesas e cadeiras. 

§ 2°. Fica permitido às lanchonetes o funcionamento interno 
com atendimento através de entrega em domicilio  (delivery),  bem como a 
entrega imediata no local de produto previamente definido por telefone, 
regulando-se o fluxo de clientes (um por vez para a retirada), não sendo 
permitidas aglomerações, devendo ser obedecidas as normas sanitárias 
previstas na legislação em vigor, sendo terminantemente proibido a oferta de 
mesas e cadeiras e o consumo no recinto ou nas adjacências. 

§ 3°. Os serviços de restaurante, lanchonete e  cafeteria  no 
interior de empresas devem obrigatoriamente ser destinados apenas a 
funcionários, não se aplicando neste caso as restrições do §10  e §40  do 
caput, devendo as empresas adotarem boas práticas e implementarem 
medidas necessárias de contenção de fluxo de funcionários no mesmo 
horário, a fim de evitar aglomerações. 

§ 40. A suspensão prevista no inciso I não impede que o 
estabelecimento comercial realize entrega de produtos  (delivery).  

§ 5°. Em caso de desobediência, o estabelecimento estará 
passível de interdição e fechamento imediato, cancelamento da inscrição 
municipal, sem prejuízo das demais punições administrativas, cíveis e 
criminais dos envolvidos.  

Art.  2°. Os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a: 

I. funcionar de 10:00 às 16:00 horas de 2a a 6a feira e nos 
sábados de 8:00 às 12:00; 

II. regular o fluxo de clientes (1 cliente por 10m2  até o limite de 

01 cliente por atendente), não sendo permitidas 
aglomerações, devendo ser obedecidas as normas 
sanitárias previstas na legislação em vigor;  

III. orientar os clientes a manter o afastamento físico de no 
mínimo 1,50 (um metro e meio), inclusive na fila do 
caixa; 
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IV. ordenar o fluxo de pessoas, de modo a evitar aglomeração 
interna e no entorno do estabelecimento; 

V. disponibilizar álcool com concentração  minima  de 70% 
(setenta por cento) ou lavatório com água, sabão e toalhas 
de papel descartáveis para uso dos clientes; 

VI. manter o ambiente ventilado; 

VII. o uso obrigatório de máscaras para funcionários. 

§  lo.  Somente será autorizada pelo responsável do 
estabelecimento comercial a entrada de clientes que estejam em uso de 
máscaras. 

§ 20. No caso onde o cliente não estiver de máscara, esta 
poderá ser ofertada pelo proprietário do estabelecimento. 

§ 3°. A partir de 27/04/2020 somente poderão adentrar a 
qualquer estabelecimento comercial, exceto restaurante, quem estiver 
usando máscara. 

§ 	4°. 0 descumprimento das regras definidas no  Art.  2°, 
serão de inteira responsabilidade do proprietário do estabelecimento.  

Art.  3°. Os supermercados e mercearias ficam obrigados a: 

I. limitar o número de clientes, realizando compras 
simultaneamente no estabelecimento em até 4 (quatro) vezes o número de 
caixas em funcionamento para pagamento; 

II. orientar os clientes a manter o afastamento físico de no 
mínimo 1,50 (um metro e meio), inclusive na fila do caixa;  

III. ordenar o fluxo de pessoas, de modo a evitar aglomeração 
interna e no entorno do estabelecimento; 

IV. higienizar os carrinhos e cestas de compras antes de 
serem tocados pelos clientes; 

V. disponibilizar álcool com concentração  minima  de 70% 
(setenta por cento) e lavatório com água, sabão e toalhas de papel 
descartáveis para uso dos clientes; 

VI. manter o ambiente ventilado.  

Art.  4°. Todos os supermercados e mercearias deverão 
funcionar seguindo a Lei Federal no 13.486/2017 e boas práticas para a 
prevenção do coronavirus (COVID-19), bem como adotar as demais medidas 
estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e 
contenção da propagação de infecção  viral,  relativa ao coronavirus (COVID- '- 
19). 
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Art.  5°. 0 transporte municipal e intermunicipal passa a 
operar com as seguintes restrições: 

§ 10. Nos ônibus e pontos de ônibus deve ser observada a 
distância  minima  de 1,50 metros (um metro e meio) entre os usuários para 14 
evitar aglomeração. 

§ 2°. Fica determinado que a Rodoviária de João Neiva - "Bar 
e Restaurante Colorado" somente receberá ônibus de linha, para embarque e 
desembarque de passageiros, sendo vedado o desembarque de passageiros 
cujo destino final não seja este Município. 

§ 30. Fica expressamente vedada a circulação, nos limítrofes 
do território do Município de João Neiva, de ônibus,  vans  e similares de 
qualquer porte, transportando grupos para fins de velório, atividades 
desportivas, bem como para fins de excursão, passeio e/ou atividades 
similares.  

Art.  6°. Ficam fechados para frequentação os seguintes 
espaços: áreas de lazer de condomínio, Museu Ferroviário e Centro Cultural 
Eliezer Pereira Ramos (Sede), Museu do Imigrante (Demétrio Ribeiro), 
Biblioteca Municipal, pragas públicas, playgrounds/parquinhos, academias 
populares, quadras comunitárias, quadra/campo de areia e pista de  skate,  
campo  society  do Bairro Floresta, "Campo do Ferroviária", campos de várzea, 
campos de bocha (bola de pau), cachoeiras e similares.  

Art.  7°. Fica determinado o fechamento da Capela Mortuária 
enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública, decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID-19). 

§ 1°. Os velórios poderão ocorrer em igrejas ou na residência 
da família do morto, por período não superior a duas horas, devendo o caixão 
ser mantido fechado durante todo o funeral, preferencialmente com a 
presença apenas de familiares, limitados ao número máximo de 10 pessoas, 
devendo as igrejas e familiares adotarem boas práticas necessárias de 
contenção de fluxo de pessoas no mesmo horário, a fim de evitar 

aglomerações. 

§ 2°. Havendo suspeita ou comprovação de causa  mortis  por 

Covid-19, os cuidados com o corpo após a morte deverão seguir a Nota 
Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA no 04/2020.  

Art.  8°. Quanto às igrejas e templos, desde que seja 
obedecido o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as 
pessoas presentes, fica estabelecido que caberá a cada instituição religiosa a 
discricionariedade de que suspenda as missas, cultos, encontros e reuniões, 
pelo tempo que acharem necessário, ou que estabeleçam mais horários, a fim 
de diminuir a aglomeração de fieis, bem como, os oriente sobre a forma de 
prevenção de disseminação do coronavírus (COVID-19), devendo as mesmas 
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adotarem boas práticas e implementarem medidas necessárias de contenção 
de fluxo de pessoas no mesmo horário, a fim de evitar aglomerações. 

Parágrafo único. A orientação do Município de João Neiva é 
pela não realização presencial de missas, cultos e similares, sendo 
recomendado a transmissão ao vivo pelas redes sociais e o atendimento 
religioso individual.  

Art.  90. Fica recomendado a todas as empresas que 
empregam funcionários em serviços e locais de trabalho fora do Estado do 
Espirito Santo que, ao retorno deste, seja cumprido o período de quarentena 
(14 dias de isolamento social), cabendo as empresas prover os meios de 
fiscalização necessários ao cumprimento desta medida.  

Art.  10. Os meios de hospedagem do tipo alojamento, de 
funcionários que não residem no Município de João Neiva, devem atender a 
todas as normas sanitárias, de posturas, de funcionamento e as demais 
necessárias a seu funcionamento, especialmente, visando manter a não 
aglomeração de pessoas no mesmo ambiente.  

Art.  11. Fica expressamente recomendado a não realização de 
festas, encontros e similares, mesmo que de cunho familiar. 

Parágrafo único. Caso a recomendação não seja cumprida e 
havendo denúncia de aglomeração no evento, de forma comprovada por 
fotografia,  video  ou testemunha, a Autoridade Sanitária representará o 
proprietário/responsável pelo imóvel junto a Delegacia Civil e/ou Ministério 
Público.  

Art.  12. 0 acesso a prédios, secretarias e repartições públicas 
do Município de João Neiva somente será permitido após autorização de 
servidor público municipal, com exceção das Unidades de Saúde e o Pronto 
Atendimento, ficando mantida as determinações do  art.  10 do Decreto 
Municipal 7.268/2020, de 17/03/2020. 

§ 1°. Ficam suspensos no âmbito do Município o serviço de 
Alistamento Militar e a emissão de Carteiras de Identidade, enquanto 
perdurar o estado de emergência causado pelo coronavirus (COVID-19), 
visando reduzir a circulação de pessoas. 

§ 2°. Fica permitido o remanejamento de servidores 
municipais da administração direta, visando garantir a prestação dos serviços 
públicos e as frentes de enfrentamento da pandemia coronavirus (COVID- 
19). 

§ 3°. Fica dispensado o comparecimento dos estagiários dos 
órgãos da Administração Pública Municipal, salvo os estagiários da Secretaria 
Municipal de Saúde, que poderão ser dispensados a critério e nas condições 
definidas pelo titular da pasta. 
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§ 40. Com  exceção da Secretaria Municipal de Saúde, fica 
suspensa a contratação de estagiários e a renovação de contrato de estágio, 
enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública, decorrente da 
pandemia do coronavirus (COVID-19). 

§  So.  Fica autorizado ao servidor público municipal a remessa 
de atestados médicos por correio eletrônico  (e-mail)  e pelo aplicativo whats  
app  ao setor de Recurso Humanos, e posterior entrega do documento 
original, quando no retorno de suas atividades. 

§ 60. 0 servidor público municipal que se eximir de exercer 
suas funções, se ausentar ou deixar de prestar serviço sem autorização do 
Secretário ao qual estiver subordinado, deixar de atender convocação do seu 
superior, não comprovar eventual alegação de sintomas que justifiquem seu 
afastamento através de atestado médico e/ou se, durante o horário de 
expediente ordinário praticado antes desse decreto, deixar de manter o 
isolamento social ao qual for imputado, praticará ato desleal contra a 
Administração Pública, punível com demissão, na forma da Lei. 

§ 7°. Para os fins do disposto no § 80, considera-se isolamento 
social do servidor público, sua permanência em seu domicilio ou residência, 
durante o horário de expediente ordinário praticado antes desse decreto, 
exceto por razões e comprovação de fato que em situação regular seria 
suficiente para abonar sua falta.  

Art.  13. Fica estabelecida, em caráter excepcional e 
temporário, a possibilidade de trabalho remoto aos servidores públicos 
municipais dos seguintes grupos de risco: 

I. gestantes e lactantes; 

II. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

III. portadores de doenças respiratórias crônicas ou 
comprometedoras de imunidade, devidamente comprovadas por laudo 

médico. 

§ 1.0. Os servidores do grupo de risco que demonstrem 
interesse formal serão imediatamente designados para o trabalho remoto, 
salvo justificativa expressa da Chefia imediata, a ser homologada pela 
Autoridade Superior. 

§ 20. Nas hipóteses dos incisos  III  deste artigo, os servidores 
deverão encaminhar o laudo médico comprobatório diretamente a sua Chefia 

imediata.  

Art.  14. Fica suspensa a realização de protesto por divida 
ativa no Município pelo prazo de 30 (trinta dias). 
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Art.  15. 0 descunnprimento das medidas previstas neste 
Decreto estará passível de punições administrativas, cíveis e criminais dos 
envolvidos.  

Art.  16. A ouvidoria e demais órgãos municipais, ficarão 
disposição para colaborarem na fiscalização das determinações previstas 
deste decreto, devendo de forma continua e imediata, provocar os órgãos 
fiscalizadores para promover o cumprimento das medidas previstas.  

Art.  17. 0  art.  80  do Decreto Municipal 7.268/2020, de 
17/03/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.8°. Na  Area  da Assistência Social ficam suspensas, até 
30/04/2020, as atividades relacionadas aos projetos sociais 
desenvolvidos pelo Instituto Preservarte, Centro Associativo 
Renascer, Associação Pestalozzi de João Neiva, Caritas 
Diocesana de Colatina - Projeto CrubixA e Amigos da Justiça.  

Art.  18. Ficam revogados os § 10  e § 20  do artigo 13 do 
Decreto Municipal no 7.277/2020, de 30/03/2020.  

Art.  19. Ficam mantidas as normas estabelecidas pelos 
Decretos Municipais no 7.268/2020 e no 7.277/2020, que não forem 
contraditórios a este Decreto.  

Art.  20. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado 
pelo coronavirus (COVID-19). 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em 21 de 
abril de 2020. 

Otavio Abreu avier 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado, em 21 de abril de 2020. 
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