
CONSIDERANDO a Portaria N° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emerqencia em Saude Publlca de lrnportancia Nacional - ESPIN, 
em decorrencia da lnfeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO CLAUDIO, no 
uso de suas atribulcees que lhe sao conferidas pelo incise IV do artigo 61 da 
Lei Organica do Municipio de Afonso Claudio, e, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 206/2021 de 01 de fevereiro 
de 2021, que decreta o estado de calamidade publica no municipio de Afonso 
Claudio - ES e estabelece medidas sanitarias e administrativas para 
prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos decorrentes do 
surto de coronavirus (COVID-19) e da outras providenclas; 

CONSIDERANDO o Decreto N° 1212-S, de 29 de setembro de 2020, 
que declara o Estado de Calamidade Publica no Estado do Espirito Santo 
decorrente de desastre natural, classificado como grupo biol6gico/epidemias e 
tipo doencas infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.10), conforme instrucao 
normativa 02/2016, do Ministerio da lnteqracao Nacional; 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, 
garantido, mediante politicas sociais e econornlcas que visem a reducao do 
risco de doenca e de outros agravos, o acesso universal e igualitario as acoes 
e servicos para sua prornocao, protecao e recuperacao, na forma do art. 196 
da Constituicao da Republica; 

CONSIDERANDO a Declaracao de Emerqencia em Saude Publica de 
lmportancia Internacional pela Orqanizacao Mundial da Saude em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrencia da lnfeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID- 
19); 

Estabelece, em arnbito municipal, 
normas e medidas qualificadas para 
o Combate a Aqlomeracoes no que 
tange ao enfrentamento da 
Emerqencia de Saude Publica 
decorrente do novo coronavirus 
(COVID-19). 
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§ 3° Ficam suspensos todos os eventos em local publico ou particular, 
nos quais nao e possivel limitar o nurnero de participantes, tais como: shows, 
desfile de blocos de rua e de carnaval, passeatas, e eventos afins que gerem 
qualquer tipo de aqlorneracao de pessoas. 

§ 4° Os templos religiosos nao sao albergados pelo disposto no artigo 
1°, aos quais se incumbe a responsabilidade pela tomada de declsoes para 
evitar a concentracao de fieis e a exposicao destes a riscos. 

§ 1° A autorlzacao do caput esta condicionada as disposlcoes da 
Portaria N° 226-R, de 21 de novembro de 2020 e s6 sera concedia se todas as 
recomendacoes forem cumpridas. 

§ 2° E de inteira responsabilidade dos organizadores do evento solicitar 
a autorizacao do caput e garantir que sejam cumpridas todas as 
recornendacoes estabelecidas pela Portaria N° 226-R, de 21 de novembro de 
2020. 

Art. 1 ° Fica condicionada a autorizacao previa da Vigilancia Sanitaria, com 
minima de dez dias de antecedencia, a realizacao de eventos e atividades com 
a presenca de publlco, que envolvam aqlomeracao de pessoas, 
independentemente do quantitativo de participantes, tais como: eventos 
sociais, comemorativos, desportivos, shows em ambiente controlado, feiras 
dentre outros. 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO o Decreto N° 4636-R, DE 19 DE ABRIL DE 2020, que 
institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas 
para enfrentamento da ernerqencia de saude publica decorrente do novo 
coronavirus (COVID-19) e da outras providenclas: 

CONSIDERANDO a preocupacao desta municipalidade em evitar 
aqlorneracoes de pessoas, inclusive durante o periodo do carnaval 2021; 

CONSIDERADO a Portaria N° 226-R, de 21 de novembro de 2020, que 
dispoe sobre medidas para enfrentamento da ernerqencia de saude publica 
decorrente do novo coronavirus (COVID19), nos termos Decreto n° 4636-R, de 
19 de abril de 2020, e da outras providencias, 

CONSIDERANDO a necessidade de adocao de acoes coordenadas 
para enfrentamento da Emergencia em Saude Publica de lmportancia Estadual 
e Internacional, decorrente do novo coronavirus (COVID-19); 
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Afonso Claudio-ES, 04 de fevereiro de 2021. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao e permanecera 
vigente ate o fim do estado de calamidade publica estabelecido pelo Decreto 
Municipal N° 206/2021 de 01 de fevereiro de 2021. 

Art. 5° Ficam reforcadas as medidas de prevencao e controle de contaqio do 
COVID-19, come distanciamento social, lavagem constante das macs, use de 
alcool a 70%, use obrigat6rio e correto de mascaras em ambientes publicos. 
bem come a reducao de circulacao e aqlorneracao de pessoas em lojas, 
supermercados, mercearias, hortifrutis, padarias, lojas de convenlencia e 
agencias de casas lotericas, previstas, respectivamente, nos Decretos n° 
4.632-R, de 16 de abril de 2020, e 4.616-R, de 30 de marco de 2020. 

Paragrafo (mico. Para fins do disposto no caput, entende-se come 
horario comercial de segunda a sexta-feira de 07:00h as 18:00h e aos sabados 
de 07:00h as 13:00h. 

Art. 4° Fica proibido o uso de qualquer dispositivo sonoro em ambientes 
publicos fora do horarlo comercial. 

II - Services de delivery ficam proibidos de fazerem entregas em locais 
publlcos, estando permitidos apenas de realizar a entrega de bebida alco61ica 
em domicilios e estabelecimentos comerciais, limitado ao horario de 22:00hs. 

Art. 3° 0 funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas 
alco61icas deve seguir os seguintes criterios: 

I - Em todos estabelecimentos comerciais fica permitido o consume 
interno de bebida alco61ica, limitado ao horario de 22:00hs. 

Art. 2° Fica proibido o consume de bebida alco61ica em locais publicos e fora 
de ambiente de estabelecimento comercial ou domiciliar. 
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