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DECRETO Nº 334/2021 DE 10 DE MAIO DE 2021. 

 

Dispõe em âmbito municipal, normas e 

medidas excepcionais para o 

Enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública decorrente do novo coronavírus 

(COVID-19). 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

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 o Decreto Municipal nº 300/2021, de 05 de abril de 2021, que 

decreta o estado de calamidade pública no Município de Afonso Cláudio - ES 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 o Decreto nº 610-S, de 26 de março de 2021, que declara 

Estado de Calamidade Pública no Estado do Espirito Santo decorrente de desastre natural 

classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais 

(COBRADE 1.5.1.10) conforme Instrução Normativa 36/2020, do Ministério do 

Desenvolvimento Regional; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o 

mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, que dispõe sobre 

medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19) nos Municípios do Estado do Espírito Santo classificados 

no risco extremo, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro de 2021 que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 

(COVID-19), nos termos do Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras 

providências, com alterações dadas pela Portaria nº 166-R, de 03 de abril de 2021; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFONSO CLÁUDIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Tel.: (27) 3735-4000 
2 / 3 

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, o 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 necessidade de adoção de ações coordenadas para 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a preocupação desta municipalidade em combater as 

aglomerações de pessoas com objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus (COVID-

19). 

DECRETA: 

Art. 1° Para fins de medidas de combate à pandemia decorrente do novo coronavírus 

(COVID-19) fica determinado no Município de Afonso Cláudio, o estrito cumprimento do 

Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021 e da Portaria n° 013-R, de 23 de janeiro de 2021 do 

Governo do Estado do Espírito Santo, e demais medidas estabelecidas no presente decreto, 

além de outras medidas definidas por portarias e decretos editados pelos poderes 

executivosfederal, estadual ou municipal. 

Art. 2° Além das medidas de combate à pandemia a que se refere o artigo 1º fica estabelecido 

em âmbito municipal, independentemente da classificação de risco do município: 

I -  Obrigatoriedade do uso de máscara facial fora do ambiente residencial e durante 

todos os deslocamentos no território deste município. 

II -  Obrigatoriedade do uso de máscara por funcionários de todos os 

estabelecimentos comerciais e repartições públicas, prestadores de serviços e seus 

clientes. 

III -  Distanciamento mínimo de segurança de 1,5m (um metro e meio) entre pessoas. 

IV -  Obrigatoriedadedo isolamento domiciliar para os casos confirmados de COVID-

19 e, ainda, casos suspeitos notificados e aguardando resultado da testagem.   

§1° Ficam reforçadas as outras medidas de prevenção e controle de contágio do COVID-

19, como distanciamento social, lavagem constante das mãos com água e sabão e uso de 

álcool à 70°. 
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Art. 3° Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em locais públicos enquanto durar o 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 

declarado pelos poderes executivos federal, estadual ou municipal. 

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

horário comercial, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19), declarado pelos poderes executivos federal, estadual ou 

municipal. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, entende-se como horário comercial de 

segunda a sexta-feira de 07h às 17h e aos sábados de 07h às 13h. 

Art. 5°Revogam-se o Decreto n° 277 de 22 de março de 2021 e o Decreto nº 312 de 06 de 

abril de 2021. 

Art. 6° O presente Decreto entra em vigorem 10 de maio de 2021, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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