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DECRETO Nº 1.316/2020 

 

Dá nova redação ao § 10 do art. 6º do 
Decreto nº 1308, de 11 de maio de 2020, 
que regulamentou o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais com 
restrições e dispõe sobre medidas para o 
enfrentamento do COVID-19 (coronavírus), 
em consonância com as orientações do 
Decreto Estadual nº 4648-R, de 08 de maio 
de 2020, e da Portaria nº 080-R, de 09 de 
maio de 2020, da SESA - Secretaria de 
Estado da Saúde.   

 
O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em 
especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal nº 676, de 29 de novembro de 2002, e 

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 COVID-19; 

Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de n.º 6, de 2020 que 
reconheceu a ocorrência de Estado de Calamidade Pública; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1268, de 17 de março de 2020, que decreta 
situação de emergência de saúde pública no Município de Itarana e estabelece 
medidas administrativas de orientação, prevenção, contenção e enfrentamento do 
surto do COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências;  
 
Considerando o Decreto Estadual nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o 
mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências;  
 
Considerando a Portaria nº 080-R, de 09 de maio de 2020, da SESA - Secretaria de 
Estado da Saúde, que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento 
de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 
de abril de 2020, e dá outras providências; 
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Considerando o Decreto nº 1.308, de 11 de maio de 2020, que regulamentou o 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais com restrições e dispõe sobre 
medidas para o enfrentamento do COVID-19 (coronavírus), em consonância com as 
orientações do Decreto Estadual nº 4648-R, de 08 de maio de 2020, e da Portaria nº 
080-R, de 09 de maio de 2020, da SESA - Secretaria de Estado da Saúde;  

Considerando o Decreto Federal nº 10.344, de 08 de maio de 2020, que alterou o 
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e incluiu os salões de beleza e 
barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, como atividades 
essenciais. 

 
DECRETA 
 
Art. 1º O § 10 do art. 6º do Decreto nº 1308, de 11 de maio de 2020, que 
regulamentou o funcionamento dos estabelecimentos comerciais com restrições e 
dispõe sobre medidas para o enfrentamento do COVID-19 (coronavírus), em 
consonância com as orientações do Decreto Estadual nº 4648-R, de 08 de maio de 
2020, e da Portaria nº 080-R, de 09 de maio de 2020, da SESA - Secretaria de Estado 
da Saúde, passa a vigorar com a seguinte redação:    

  
Art. 6º (...) 

§ 10. Os salões de beleza e barbearias funcionarão em horário 
diferenciado do estabelecido no caput, das 08:00hs às 18:00hs. (NR) 

 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 18 de maio de 2020. 

 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito Municipal de Itarana/ES 


