
 

  
 
PORTARIA Nº 1384/2020 

ORIENTA A RETOMADA DAS ATIVIDADES 
TURÍSTICAS NOS EMPREENDIMENTOS QUE 
OFERECEM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL 
(AGROINDÚSTRIA). 

 
 

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, 

 
- considerando a CI/PMSMJ/SECTUR/Nº 178/2020, protocolizada sob nº 

7394/2020 em 31/08/2020; 
 
- 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 necessidade de adoção de ações coordenadas para 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Municipal, Estadual, nacional e 
Internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19); 

 
- considerando o Decreto Nº 4593 - 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 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

 
- considerando a situação de Emergência de Saúde Pública declarada nos termos 

do Decreto Municipal nº. 245/2020; 
 
- considerando a Portaria Nº 186-R, de 19 de setembro de 2020, que dispõe sobre 

liberação e regras para a realização de eventos sociais com lotação máxima de até 100 (cem) pessoas 
seguindo as orientações estabelecidas na portaria. 

 
- considerando o disposto nos artigos 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do 

Município de Santa Maria de Jetibá.  
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Orientar sobre a retomada das atividades turísticas nos empreendimentos 

que oferecem serviços de hospedagem e alimentação na zona rural (agroindústria), no Município de 
Santa Maria de Jetibá/ES. 

 
I. Realizar reservas preferencialmente por canais informatizados, assim como 

check-in e pagamentos online; 
II. O estabelecimento deve informar no ato da reserva todas as regras sanitárias 

de funcionamento; 
III. Manter lotação em no máximo 50% da capacidade total; 
IV. O cliente ao adentrar ao estabelecimento deve ter à disposição álcool 70% ou 

lavabo provido de água corrente, sabão liquido e papel toalha para desinfecção das mãos; 
V. Limitar o acesso ao estabelecimento, garantindo a distância entre pessoas de 

no mínimo 10 (dez) metros quadrados, evitando aglomerações. Quanto menor o estabelecimento, menor 
também será a quantidade de clientes realizando as compras por horário; 

VI. Retirar qualquer gênero alimentício para consumo dos hóspedes nas áreas 
comuns dos locais de hospedagem (exceto em horários determinados como: café da manhã e almoço em 
locais adequados); 

VII. Fica proibido o funcionamento das áreas sociais e recreativas como parques 
e piscinas; 



 

VIII. Realizar a higienização de todas as superfícies e objetos dos cômodos com 
álcool 70% ou água sanitária diluídas, garantido a substituição de todas as rouparias a cada troca de 
hospedes e sempre que se fizer necessário; 

IX. Garantir o tempo mínimo de 02 (duas) horas entre o check-out e check-in para 
assegurar a higienização dos cômodos dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária; 

X. Retirar todos os objetos de decorações que não sejam estritamente 
necessários, a fim de facilitar a higienização do estabelecimento; 

XI. Deve ser garantido o mínimo de 01 (um) banheiro por quarto; 
XII. Somente poderá ter reserva de hospedagem para quarto individual ou casal, 

podendo ser incluído crianças, se for o caso; 
XIII. Dar preferência a atendimento individual ou casal para almoço e café, 

podendo ser incluído crianças, ser for o caso; 
XIV. Orientar os clientes e colaboradores para evitarem diálogos desnecessários; 
XV. Orientar os clientes e colaboradores a respeitarem a etiqueta respiratória 

(proteger a boca ao tossir e espirrar, evitando contato de gotículas salivares com as mãos, usando 
preferivelmente o cotovelo como barreira); 

XVI. Disponibilizar local adequado para higienização frequente das mãos dos 
colaboradores e clientes, que contenham dispensadores providos de sabão liquido e papel toalha ou 
álcool a 70%; 

XVII. Fornecimento de máscaras facial a todos os trabalhadores, para utilização 
em tempo integral, bem como orientar sobre o uso correto; 

XVIII. Fornecimento ao trabalhador, além de máscara, protetor Face Shield 
quando o atendimento for realizado em distância inferior a 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), e 
não possuir a barreira de proteção acrílica; 

XIX. Em todos os caixas deve estar disponível álcool 70% e borrifador contendo 
água sanitária ou solução de cloro devidamente diluído para desinfecção dos balcões e toda a superfície 
entre um atendimento e outro; 

XX. Realizar a limpeza adequada de todos os ambientes do estabelecimento, 
sempre que necessário, principalmente locais como caixa, balcões, máquinas de cartão, banheiros, pias, 
assentos, corrimãos e demais superfícies que tenham contato com clientes e colaboradores; 

XXI. Disponibilizar álcool 70% ou solução sanitizante e papel toalha para a 
higienização das superfícies de contato comuns para o uso dos hospedes, orientados previamente pelo 
estabelecimento; 

XXII. Promoção da limpeza e desinfecção de cadeiras, mesas, balcão de 
exposição e áreas de circulação; 

XXIII. Afixação de cartazes de orientação aos trabalhadores e clientes sobre as 
medidas que devem ser adotados para evitar a disseminação do vírus; 

XXIV. Quando possível orientar aos colaboradores que tomem banho no local de 
trabalho ao entrar e ao sair, caso não seja possível, proceder com a troca de roupas entre a entrada e 
saída, fazendo com que não haja o risco de contaminação cruzada; 

XXV. Funcionários deverão estar paramentados de no mínimo máscaras, 
camisas ou jalecos, sempre de mangas longas, sapatos fechados e com o mínimo de adornos; os homens 
devem estar com a barba feita e mulheres com cabelos presos; 

XXVI. Os estabelecimentos ficam responsáveis obrigatoriamente em encaminhar 
a Unidade Saúde mais próxima, os funcionários que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a 
contaminação de COVID-19, e deverá se proceder a comunicação imediata e obrigatória a equipe da 
vigilância epidemiológica municipal; 

XXVII. Bancos, longarinas e demais móveis com assentos coletivos devem ser 
retirados do local; 

XXVIII. O estabelecimento é responsável em capacitar e orientar os 
colaboradores sobre a obrigatoriedade dos usos dos EPI S, lavagem correta das mãos, dentre outros. 

XXIX. O estabelecimento é responsável para assegurar a distância mínima de 
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre clientes para o caso de formação de fila de espera para 
acesso ao estabelecimento; 

XXX. Para os estabelecimentos onde houver o funcionamento de espaços de 
alimentação na modalidade de autosserviço e consumação no local; 

a. trocar ou higienizar com frequência os talheres utilizados para servir, 
disponibilizando luvas descartáveis para esse fim, de forma opcional aos clientes; 

b. disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) nas proximidades do balcão de 
exposição; 

c. providenciar barreiras de proteção dos alimentos no balcão ou áreas de 
gôndolas de autosserviço; 



 

d. retirar das mesas objetos que possam ser veículo contaminação, como jogos 
americanos, toalhas de mesa, enfeites e displays; 

e. aumentar a distância entre as mesas a serem ocupadas, permitindo o 
afastamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas; 

f. promover a limpeza e desinfecção de cadeiras, mesas, balcão de exposição e 
áreas de circulação, entre o uso; 

g. Gestantes, lactantes, recém-nascidos e pessoas acima de 60 anos e grupo de 
risco, devem ser orientados a não entrar nos estabelecimentos; 

h. Se houver necessidade de ir até ao imóvel do cliente, ao adentrar o local, o 
funcionário deverá estar utilizando todos os cuidados necessário (propé descartável ou realizar a 
higienização dos sapatos, utilizando água sanitária prévia e corretamente diluída), além de utilizar 
máscaras, luvas nitrílicas e realizar a desinfecção do local em que tocar, a cada entrega; 

i. É obrigatório que os entregadores usem máscaras e luvas nitrílicas para realizar 
as entregas; 

j. Priorizar, quando possível, a ventilação natural dos espaços e, quando não 
possível, realizar periodicamente a limpeza dos filtros de ar de ar condicionado, vedada a utilização de 
ventiladores de alta potência; 

k. Exigir e fiscalizar o uso de máscara facial a todos os clientes; 
l. Os estabelecimentos devem estar atentos a todas as orientações emitidas pelas 

autoridades sanitárias de acordo com o Risco Sanitário do Município, se comprometendo a seguir todas 
as medidas necessárias à prevenção de disseminação do Novo Coronavírus. 

XXXI. De acordo com a Portaria Nº 186-R do Governo do Estado, estão liberados 
os eventos sociais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações respeitando-se o 
limite de até 100 (cem) convidados, seguindo as recomendações dos órgãos competentes de saúde. 

 
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

  Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Santa Maria de Jetibá - ES, 28 de Setembro de 2020. 
 
 
 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


