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3.1.3 Com base no disposto no art. 329Q, §7Q, do Regimento lnterno do 
TCEES, aos Chefes do Poder Executive Municipal dos 78 municipios que 
registrem as a~oes de fiscaliza~ao realizadas para dar cumprimento as 
medidas restritivas necessarias a contencao do avanco da pandemia, em 

Municipios (10): Afonso Claudio, Cariacica, Conceicao do Castelo, 
lbiracu, tuna, Linhares, Santa Leopoldina, Sao Gabriel da Palha, Vila 
Pavao e Vila Velha. 

3.1.2 Com base no disposto no art. lQ, Incise XVI, da Lei Complementar 
Estadual 621/2012 (Lei Organica do TCEES), ao Chefe do Poder Executive 
dos seguintes municfpios que, no prazo maxima de 24 horas, revoguem 
e/ou alterem o ato publicado em desconformidade com o Decreto 
Estadual 4838-R, de 17 de rnarco de 2021, publicando novo ato, dentro 
do mesmo prazo, em conformidade com o referido Decreto, a fim de 
que se cumpra o disposto no artigo 12, §§ 12, 22 e 4Q do Decreto 
Estadual 4838-R/2021, sob pena de multa dlarla em caso de 
descumprimento, com fundamento no art. 135, IV e §§ 12 e 22, da Lei 
Complementar Estadual 621/2012. 

Municipios (28): Apiaca, Baixo Guandu, Boa Esperanca, Born Jesus do 
Norte, Brejetuba, Cachoeiro de ltapemirim, Governador Lindemberg, 
Guarapari, lconha, lrupi, ltapemirim, Jaguare, Jeronimo Monteiro, Joao 
Neiva, Maratafzes, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, 
Pedro Canario, Pinheiros, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetiba, Serra, 
Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do lmigrante e Vila Valerio. 

3.1.1 Com base no disposto no art. 12, lnciso XVI, da Lei Complementar 
Estadual 621/2012 (Lei Organica do TCEES), ao Chefe do Executivo dos 
seguintes municipios que, no prazo rnaxirno de 24 horas, elaborem e 
publiquem ato normativo a fim de que se cumpra o disposto nos artigos 
lQ, § 4Q, e 12 do Decreto Estadual 4838-R, de 17 de marco de 2021, sob 
pena de multa diaria em caso de descumprimento, com fundamento no 
art. 135, IV, e §§ 12 e 22, da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

Foi publicado no Diario Oficial de Contas, na presente data, a Declsao 00676/2021-3, em 
carater de urgencla, proferida pelo relater conselheiro Marco Antonio da Silva, em sessao 
plenaria do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCE-ES), em relacao aos Decretos 
Municipais em desacordo com o Estadual 4838-R. Seguem as determinacoes: 

Exmo. Senhor Prefeito, 

Afonso Claudio, 24 de rnarco de 2021. 
OF.UCCIN°040/2021 
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~l/Y\D. ,A- 0.uJtfce:: 

"4838-R Art. 1!!( ... ) § 4!! Cabera aos Municfpios a lmplementacao de 
medidas qualificadas veiculadas neste Decreto, com o apoio do Estado, 
que atuara em carater subsidiarlo, (g.n). 

Cientes que ja na data 19 de marc;:o de 2021, foi expedido o Decreto Municipal n°. 275, 
revogando o Decreto nQ. 265, de 14 de rnarco de 2021 e o Decreto nQ. 272, de 17 de marco de 
2021, determinando o estrito cumprimento do Decreto nQ 4838-R do Estado do Espirito Santo. 
Entretanto analisando a decisso verificamos: 

Art. 7° 0 funcionamento dos estabelecimentos que comercializam 
bebidas alco61icas deve seguir os seguintes criterios: 
II - Perrnissao de funcionamento de forma presencial, apenas entre llh 
e 14h, de restaurantes e lanchonetes que nao possuam atividades de 
bar, com disposlcao de mesas respeitando o distanciamento mfnimo de 
2m (dais metros) e, fora desse horario, apenas no formate delivery com 
portas fechadas sem atendimento presencial, vedada sempre a 
cornerclallzacao e consume de bebida alco61ica. 
Art. 14 Permissao do funcionamento dos saloes de beleza, estando 
obrigat6rio o prevlo agendamento de horarlo individual, vedada a 
perrnanencla de mais de um cliente par profissional dentro do 
estabelecimento, respeitando os limites de distanciamento. Recomenda- 
se ainda, a retirada de cadeiras extras do interior do estabelecimento. 
Art. 16 Permissao de funcionamento do cornerclo ambulante, vedada a 
comerciallzacao e consume de bebida alco61ica, bem coma, a 
perrnanencia de clientes ao seu redor. 

Afonso Claudio 
A Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, par meio do Decreto 
272/2021 de 17 de marco de 2021 (que alterou Decreto 265/2021), 
estabeleceu no artigo lQ a adocao de medidas excepcionais para o 
enfrentamento da ernergencia de saude publlca considerando as 
medidas impostas pelos Decretos e Portarias editadas pelo Governo 
Produzido em fase anterior ao julgamento do Esta do do Espf rito Santo e 
pela Secretaria Estadual de saude, conforme a classiflcacao de risco 
imposta ao municfpio. 
Foram percebidas as seguintes desconformidades no Decreto municipal 
contrariando o Decreto estadual: 

Em especial, se tratando do munidpio de Afonso Claudio discorreram: 

conformidade com o Decreto Estadual 4838-R, de 17 de rnarco de 2021, 
contendo, no mfnimo, relat6rio da ac;oes de fiscalizac;ao assinados 
pelas equipes designadas para essa tarefa, com registros fctegraflcos 
e/ou documentais, entre outros que julgarem adequados para a 
comprovacao da efetiva flscallzacao. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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AO: DD. PREFEITO MUNICIPAL 
Exmo. Sr. Luciano Roncetti Pimenta 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

~°' A, B.~c-- 
LORENA A. BARBOSA w6'LFGRAMM SOBREIRO 
Auditora Publlca lnterna 

055.~Dli.O 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideracao, 

Dessa forma, segue por anexo no e-mail o Relat6rio Tecnico sabre Analise da Conformidade dos 
Decretos Municipais ao Estadual ea.Voto do Conselheiro na fntegra, para analise e sugerimos a 
cornplementacao do Decreto n°. 275/2021, explicitando medidas restritivas. 

112.1.4 Efeitos 
No perfodo considerado mais crftico da pandemia, caso os municfpios 
nao cooperem no sentido expedir atos normativos pr6prios contendo 
medidas restritivas para o seu territ6rio, controlando aglorneracoes e 
outras atividades capazes de aumentar a taxa de transrnlssao do virus, 
corre-se o risco de comprometer totalmente os sistemas publlco e 
privado de saude de todo o estado, aumentando ainda mais o numero 
de mortes causadas pela Covid-19." 

Pelo exposto, entende-se que o Decreto nao deixou espaco para inac;:ao 
por parte dos municfpios, cabendo a eles a obriga~ao de publicar ato 
que garanta o cumprimento das medidas restritivas contidas no 
Decreto Estadual, com o objetivo de preservar vidas ( ... ). 

Art. 12. Os Municfpios deverao proceder a crlentacao/consclentuacao 
para o isolamento social e distanciamento social (DISK Aglorneracao], 
efetuar a abordagem as pessoas, proceder a comunlcacso social, por 
meio de radio, carros de som e outros, monitorar casos suspeitos e 
infectados, e expedir deterrntnacoes a respeito do isolamento social com 
intervencao local. (g.n). 

Portanto, observa-se que o Decreto se aplica a todos os munidpios, 
cabendo a esses a lmplementacao das medidas restritivas nele 
contidas. Alern disso, o artigo 12 do mesmo Decreto dlspoe, dentre 
outras medidas, que os municfpios deverao expedir deterrnlnacoes a 
respeito do isolamento social: 
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