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PODER EXECUTIVO
Governadoria do Estado
Decretos
DECRETO Nº 4683-R, DE 30 DE
JUNHO DE 2020.
Dispõe so b re medida s par a
enfr enta mento d a e m e r gê n cia
de s aúd e p úb li ca de co r r e n t e
do
n o vo
co r o n a v ír u s
( COVID-1 9 ),
e
dá
outras
pr ov idên ci as.
O GOVERNADOR DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO,
no
exercício das atribuições legais e
constitucionais,
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
4.593-R, de 13 de março de
2020, que dispõe sobre o
estado de emergência em saúde
pública no Estado do Espírito
Santo e estabelece medidas
sanitárias
e
administrativas
para prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e
agravos decorrentes do surto de
novo coronavírus (COVID-19) e
dá outras providências;

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada até o dia
31 de julho de 2020 a suspensão
do curso dos prazos processuais
nos processos administrativos
da Administração Pública Direta,
autárquica e fundacional no
Estado do Espírito Santo, bem
como o acesso aos autos de
processos físicos, estabelecida
no art. 2º do Decreto nº 4.607-R,
de 22 de março de 2020, e
prorrogada pelos Decretos nº
4.635-R, de 17 de abril de 2020,
nº 4.644-R, de 30 de abril de
2020 e nº 4.659-R, de 30 de
maio de 2020.
Parágrafo único. Caberá a cada
Secretaria de Estado, autarquia
e fundação regulamentar o
disposto no caput.
Art. 2º O art. 9º do Decreto nº
4.636-R, de 19 de abril de 2020,
passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 9º (...)
(...)
§ 3º Fica mantida a suspensão:
I - das aulas presenciais em
todas as escolas, universidades
e faculdades, inclusive cursos
livres, das redes de ensino
públicas e privada, até o dia 31
de julho de 2020;
II - das atividades de cinemas,
teatros, museus, boates, casas
de shows, espaços culturais
e afins, até dia 31 de julho
de 2020, exceto cinemas no
formato drive-in, que poderão
funcionar conforme requisitos
estabelecidos em portaria da
SESA;
(...)
IV - da visitação em unidades de
conservação ambiental, públicas
e privadas, até dia 31 de julho
de 2020; e
V - do funcionamento de estabelecimentos de vendas de bebidas
alcoólicas (bares), até dia 31 de
julho de 2020.
(...).” (NR)
Art. 3º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória,
aos 30 dias do mês de junho de
2020, 199º da Independência,
132º da República e 486º do
Início da Colonização do Solo
Espírito-Santense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado do Espírito
Santo
Protocolo 592636
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DECRETO Nº 0752-S, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
Abre à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social o Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.454.629,86 para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, e
tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso V da Lei Nº 11.096,
de 08 de janeiro de 2020, e o que consta do Processo Nº 2020-P208C;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa
Social o Crédito Suplementar no valor de R$ 2.454.629,86 (dois milhões,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e
oitenta e seis centavos), para atender a programação constante do Anexo
I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão
provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, indicada no
Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 30 dias do mês de junho de 2020, 199º
da Independência, 132º da República e 486º do início da Colonização do
Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
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RESUMO DOS ATOS ASSINADOS
PELO GOVERNADOR

DECRETO
Nº
30.06.2020.

DECRETO
Nº
30.06.2020.

NO M EA R ,
n os
termos
do
a rt. 1 2 , in ciso II da Lei
C omplemen tar
n°
46,
de
31
de
j an eiro
de
1994,
ALES S A N D R O D O S S A N TO S ,
p ara exercer o cargo de
p rovimen to em comissão de
A ssessor Especial Nível III,
R e f. QC E- 0 1 , da S ecretaria de
E s tado de Direitos Hu man os S EDH.

0753-S,

DE

NOMEAR, de acordo com o
artigo 12, inciso II, da Lei
Complementar nº 46, de 31
de janeiro de 1994, RAYANE
RASSELE
BAZON,
para
exercer o cargo de provimento
em
comissão
de
Assessor
Especial Nível I, Ref. QCE-04,
da Secretaria de Estado da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG.
Protocolo 592624

0754-S,

DE
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