Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES
Administração 2017/2020
DECRETO Nº 6.240/2020
PRORROGA OS EFEITOS E AS DISPOSIÇÕES DO
DECRETO Nº 6.218/2020, QUE ESTIPULA NOVOS
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA
PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19),
COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES ATRAVÉS
DO DECRETO Nº 6.235/2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José do Calçado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 73,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição da República;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19); Considerando a Portaria nº 188/ GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020,
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto nº 6.202/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de
emergência em saúde pública no território do Município de São José do Calçado e estabelece medidas
sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes
do surto de coronavírus (COVID-19) e cujos efeitos foram prorrogados através do Decreto nº
6.214/2020, de 03 de abril de 2020;
Considerando o Decreto nº 6.218/2020, que estipula novos procedimentos a serem adotados para
prevenção do novo coronavírus (COVID-19);
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Considerando que o Município de São José do Calçado já conta com o primeiro caso testado positivo
para o novo coronavírus (COVID-19);

DECRETA:
Art. 1° - Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Município de São José do Calçado, do
funcionamento de estabelecimentos comerciais, até o dia 27 de abril de 2020, na forma estabelecida no
Decreto nº 6.218/2020, que estipula novos procedimentos a serem adotados para prevenção do novo
coronavírus (COVID-19), com suas alterações posteriores através do Decreto nº 6.235/2020.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezessete
(17) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2020).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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