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Governadoria do Estado

Decretos

DECRETO Nº 4794 - R, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 4.593-R, de 13 de março de 2020, e o Decreto nº 
4.636-R, de 19 de abril de 2020.

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 en-
frentamento 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 O art. 8º do Decreto nº 4.593-R, de 13 de março de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.” (NR)

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 (...)
(...)
II - das atividades de boates, casas de shows e afins, até dia 31 de janeiro 
de 2021, admitido, conforme requisitos estabelecidos em portaria da 
SESA:
(...) “ (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, 
199º da Independência, 132º da República e 486º do Início da Colonização 
do Solo Espírito-santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos  - SEGER -

PORTARIA SEGER Nº 068-R, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Prorroga até 15 de janeiro de 2021 as medidas previstas no Decreto nº 
4727-R, de 12 de setembro de 2020 e na Portaria SEGER nº 41-R, de 11 
de setembro de 2020.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 98, incisos I e II, da Constituição 
Estadual, bem como,
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 Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
a Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde nº 188/2020, de 04 de 
fevereiro de 2020, o Decreto Estadual 4.593-R, de 13 de março de 2020 
que declarou Emergência em Saúde Pública no Brasil e no Espírito Santo 
em decorrência do surto do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade da implementação das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19) aos servidores públicos nos órgãos e entidades 
do Poder Executivo Estadual impostas pelo Decreto nº 4727-R, de 12 de 
setembro de 2020;
CONSIDERANDO a competência conferida no art. 1º do Decreto nº 
4727-R, de 12 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO as medidas estabelecidas na Portaria Seger nº 41-R, de 
11 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Portaria nº 46-R, de 28 de 
setembro de 2020, Portaria nº 49-R, de 14 de outubro de 2020, Portaria 
nº 50-R, de 26 de outubro de 2020, Portaria nº 52-R, de 13 de novembro 
de 2020, Portaria nº 62-R, de 25 de novembro de 2020 e Portaria nº 64-R, 
de 09 de dezembro de 2020;

RESOLVE: 
Art. 1º Ficam prorrogadas, até 15 de janeiro de 2021, as medidas es-
tabelecidas pelo Decreto nº 4727-R, de 12 de setembro de 2020, que 
tratam da possibilidade do trabalho remoto, em caráter excepcional e 
temporário, aos servidores públicos pertencentes ao grupo de risco do 
novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Ficam prorrogadas, até 15 de janeiro de 2021, as medidas estabe-
lecidas pela Portaria Seger nº 41-R, de 11 de setembro de 2020, que tratam 
da possibilidade de realização de atividades de estágio remotamente, em 
caráter excepcional e temporário, aos estagiários do Programa Jovens 
Valores pertencentes ao grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LENISE MENEZES LOUREIRO
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 637255
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