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

CONSIDERANDO a Declaracao de Emergencia -em Saude Publica de Importancia 
Internacional pela Organizacao Mundial da Saude em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia 
da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido, 
mediante politicas sociais e econ6micas 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 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 02/20 i 6, do Ministerio da Integracao Nacional; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 206/2021de01 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 providencias; 

CONSIDERANDO que e competente o Municipio para fixar o horario de 
funcionamento de estabelecimento comercial, conforme a Sumula Vinculante 38 do STF; 

CONSIDERANDO a decisao do STF, nos autos da A9ao Direta de 
Inconstitucionalidade n° 6625; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispoe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019; 

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

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO, Estado do Espirito Santo, no 
uso de suas atribuicoes legais e, 

Altera o Decreto n° 265 de 14 de marco de 
2021 que dispoe em ambito municipal, 
normas e medidas excepcionais para o 
Enfrentamento da Emergencia de Sande 
Publica decorrente do novo coronavirus 
(COVID-19) e define novos dispositivos. 

DECRETO N° 272/2021 DE 17 DE MAR<;O DE 2021. 
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"Art. 6° Fica proibido o consumo de bebida alco6lica em locais publicos." 

Art. 4° Altera o Art. 6° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 4° Proibicao da permanencia de pessoas em locais publicos (pracas, ruas, calcadas, 
etc.) sem necessidade comprovada, entre 20h e 06h." 

Art. 3° Altera o Art. 4° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar com a seguinte redacao: 

VI - Suspensao do funcionarnento de academias de qualquer natureza." 

V - Suspensao de Cultos/celebracoes religiosas e afins com presenca de publico, devendo 
estas serem transmitidas de forma virtual. 

"IV - Suspensao de eventos em local publico ou privado, que gerem qualquer tipo de 
aglomeracao de pessoas, independentemente do numero de participantes, ainda que 
previamente autorizado, excetuadas as reunioes de pessoas pertencentes ao mesmo nucleo 
familiar. 

Art. 2° Altera os incisos IV, Ve VI do Art. 2° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar 
com a seguinte redacao: 

"Art. 1 ° A adocao de medidas excepcionais para o enfrentamento da emergencia de saude 
publica no ambito do Municipio de Afonso Claudio, considera as medidas impostas pelos 
Decretos e Portarias editadas pelo Govemo do Estado do Espirito Santo e pela Secretaria 
Estadual de Saude, conforme a classificacao de risco imposta ao municipio." 

Art. 1 ° Altera o Art. 1 ° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar com a seguinte redacao: 

DECRETA: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 1.480/98 que institui o novo c6digo de postura 
do Municipio de Afonso Claudio-ES. 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 6.437/77 que configura infracoes a legislacao 
sanitaria federal, estabelece as sancoes respectivas, e da outras providencias, 

CONSIDERADO a Portaria N° 226-R, de 21 de novembro de 2020, que dispoe sobre 
medidas para enfrentarnento da emergencia 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 preocupacao desta municipalidade em combater as aglomeracoes 
de pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de adocao de acoes coordenadas para enfrentarnento 
da Ernergencia em Saude Publica de Importancia Estadual e Internacional, decorrente do novo 
coronavirus (COVID-19); 
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Art. 15 Permissao do funcionamento de feiras livres, com alternancia quinzenal do 
quantitativo de feirantes presentes, vedada a alocacao de mesas e cadeiras. 

"Art. 14 Permissao do Funcionamento dos saloes de beleza, estando obrigat6rio o previo 
agendamento de horario individual, vedada a permanencia de mais de um cliente por 
profissional dentro do estabelecimento, respeitando os limites de distanciamento. 
Recomenda-se ainda, a retirada de cadeiras extras do interior do estabelecimento. 

Art. 7° Acrescenta ao Decreto n° 265/2021, os Artigos 14, 15, 16 e 17 com as seguintes 
redacoes: 

§2° 0 controle referido no § 1 ° e de inteira responsabilidade do estabelecimento 
comercial." 

§1 ° A reducao determinada de que trata o caput estabelece que a circulacao de pessoas 
dentro dos estabelecimentos comerciais deve, obrigatoriamente, respeitar o limite de 
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) e garantir o controle de quantitative de clientes 
por vez dentro do estabelecimento. 

"Art. 9° Fica permitido, sem limite de dias e horarios e, respeitando a reducao determinada 
de circulacao e aglomeracao de pessoas, o funcionamento de farmacias, distribuidoras de 
gas de cozinha e agua, supermercados, minimercados, hortifrutis, padarias, lojas de produtos 
alimenticios, lojas de cuidados animais e insumos agricolas, lojas varejistas, pestos de 
combustiveis, borracharias, oficinas de reparacao de veiculos automotivos e bicicletas, casas 
lotericas e agencias bancarias. 

Art. 6° Altera o Art. 9° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar com a seguinte redacao: 

IV - Proibicao de entrega de bebidas alco6licas em local publico pelos services de 
delivery, estando este servico permitido apenas em domicilios e estabelecimentos 
comerciais." 

III - Proibicao da alocacao de mesas e cadeiras fora do ambiente intemo dos 
estabelecimentos comerciais. 

II - Permissao de funcionamento de forma presencial, apenas entre 1 lh e 14h, de 
restaurantes e lanchonetes que nao possuam atividades de bar, com disposicao de mesas 
respeitando o distanciamento minimo de 2m (dois metros) e, fora desse horario, apenas 
no formato delivery com portas fechadas sem atendimento presencial, vedada sempre a 
comercializacao e consumo de bebida alco6lica. 

I - Permissao de funcionamento de bares, pizzarias, lojas de convemencia e 
distribuidoras de bebidas apenas no formato delivery, sempre com portas fechadas, 
vedado o atendimento presencial. 

"Art. 7° 0 funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alco6licas deve 
seguir os seguintes criterios: 

Art. 5° Altera o Art. 7° do Decreto n° 265/2021, que passara vigorar com a seguinte redacao: 
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LUCIANO RO~ENTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, 17 de marco de 2021. 

Art. 17 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais praticas de infracao administrativa prevista no 
art. 10, inciso VII, da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime 
previsto no art. 268 do C6digo Penal, que rege: 

"Irfringir determinaciio do poder publico, destinado a 
impedir introducdo ou propagaciio de doenca 
contagiosa: PENA - detenciio de um mes a um ano, e 
mu/ta[ .. }."" 

Art. 8° 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 

Art. 16 Permissao de funcionamento do comercio ambulante, vedada a cornercializacao e 
consumo de bebida alco6lica, bem como, a permanencia de clientes ao seu redor. 
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