
 

 

 
DECRETO Nº 6.044/2021 

 
DISPÕE SOBRE O 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 
PROVOCADA PELO CONTÁGIO DO 
SARS COV2 (COVID-19-
NOVOCORONAVÍRUS), NO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 
Orgânica Municipal e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R, 
nº. 4636-R e 4838-R de 17 de março de 2021 do Governo do Estado do 
Espírito Santo, e; 
                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
declara pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus 
(Covid-19); 

 
Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  
 

Considerando o avanço do contágio em nosso Estado e nos 
Municípios vizinhos; 

 
Considerando as recomendações do Ministério Público, que visa 

combater as aglomerações de pessoas. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Os servidores públicos municipais maiores de 60 

(sessenta) anos, as gestantes, os portadores de doença crônica ou os 
imunodeprimidos, que compõem risco de aumento de mortalidade por 
coronavirus (COVID-19), serão transferidos para execução de suas 
atividades na modalidade Home Office, cujos critérios serão firmados 
entre o servidor e o secretário de sua lotação. 
 

I – Os servidores públicos municipais, descritos no art. 1º, que 
se adequarem a mudança do local de trabalho, deverão comprovar a 



 

 

gestação e doenças por laudo médico; 
 
II – Em caso de não manter a produtividade na forma da 

modalidade home Office, poderá a Secretaria requerer a contração de 
pessoal para atender a demanda do servidor; 
 

III - É permitida a prestação de serviço na modalidade home 
office aos servidores da administração, a critério do gestor, desde que o 
resultado seja adequado e semelhante à sua produção presencial, exceto 
para os serviços essenciais; 
 

IV – A forma da prestação de serviço home Office será 
imediatamente suspensa caso o servidor seja visto, durante o horário de 
expediente, em locais fora de sua residência, sujeitando-se ao retorno 
imediato ao local de trabalho e a responder a processo administrativo 
disciplinar. 
 

Art. 2º - Fica prorrogado por 60 (sessenta dias) o prazo para o 
pagamento da taxa de licença, localização funcionamento - TLLF e tributo, 
referente ao imposto sobre serviço – ISS/QN de pessoas físicas 
autônomas ou não, e jurídicas cadastradas neste município. 

 
Parágrafo Único – Fica prorrogado também a expedição de 

Alvarás por está municipalidade por um período de 60 (sessenta dias), 
ampliado-se a vigência pelo mesmo período.  
 

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 29 de março de 
2021. 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 29 de 
março de 2021. 

 
CAROLINA ARAÚJO MODENESI  

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Interina 

 


