
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE CASTELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 207, 06 DE ABRIL DE 2020

Prorroga os efeitos da Portaria Nº 202, de

23  de  março  de  2020,  no  âmbito  da

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Castelo-ES.

A Secretária  Municipal  de Saúde do Município  de Castelo-ES,  no uso

de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições constitucionais e a

Lei  nº  8.080,  de  19  de  outubro  de  1990,  que  tratam  das  condições  para

promoção e recuperação da saúde como direito fundamental do ser humano,

e,                                               

Considerando que  em  consonância  com  a  Lei  Orgânica  Municipal

compete  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  expedir  Portarias  e  outros  atos

administrativos;

Considerando que  a  Organização  Mundial  de  Saúde(OMS),  declara

pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando  o  Decreto  Nº  17.226  de  18  de  março  de  2020,  que

declara situação de emergência de saúde pública no Município de Castelo em

razão da pandemia  de importância  mundial  causada pelo  novo Coronavírus

(Covid-19);

Considerando a Portaria Nº 201 de 18 de março de 2020, que d ispõe

sobre medidas temporárias adicionais quanto a prevenção do novo Coronavírus e

reorganiza o atendimento de Saúde Pública no Município de Castelo;

Considerando a Portaria Nº 202 de 23 de março de 2020, que dispõe

sobre  a  autorização  de  afastamento  de  servidores  do  grupo  de  risco  no

âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SEMSA),  para  isolamento

domiciliar, como forma de prevenção do novo Coronavírus.
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Considerando que  o  contato  físico  entre  as  pessoas  e  gotículas  de

secreção estão entre as formas de contaminação pelo novo coronavírus;

Considerando a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos

para evitar a aglomeração e uma circulação maior de pessoas.

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar  por  igual  período,  os  efeitos  da  Portaria  Nº  202  de  23  de

março de 2020, como forma de prevenção do novo Coronavírus.

Art  2º Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  podendo  ser

prorrogada conforme situação epidemiológica comprovada.

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo-ES, 06 de abril de 2020

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL

Secretária Municipal de Saúde


