
 

 

 
DECRETO Nº 5.894/2020 

 
DISPÕE SOBRE UTILIZAÇÃO E 
APLICAÇÃO DAS PORTARIAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE, AUTORIZADA PELO 
DECRETO ESTADUAL DE 
COMBATE E PREVENÇÃO DO 
CONTÁGIO PELO SARS COV2 
(COVID-19 - NOVO 
CORONAVÍRUS), NO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 

Orgânica Municipal; e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R e 

seguintes emitidos pelo Governo do Estado do Espírito Santo, e; 

                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

declarou pandemia (disseminação em nível mundial) do Novo Coronavírus 

(Covid-19); 

 

Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  
 

Considerando os termos dos Decretos Estaduais de combate à 

pandemia que sempre foram adotados pelo Município, inclusive o que 

ampliou a flexibilização, com vistas a uma resposta integralizada e 

eficiente; 
 

Considerando que incumbiu-se a Secretaria Estadual de Saúde 

regulamentar o Decreto Estadual nº. 4.636/2020, de forma a estabelecer 

comandos necessários a serem observado aos municípios que estão nos 

graus classificados do mapeamento do risco de contágio; 

 
Considerando as medidas de combate a pandemia delimitadas 

pela  Portaria nº. 100-R de 30 de maio de 2020 da SESA em conformidade 

com cada grau de risco que o Município se enquadrar; 
 



 

 

 

Considerando o resultado do mapeamento do risco de contágio 

do COVD-19, realizado nos municípios deste Estado, registrado na Portaria 

nº. 103-R de 30 de 06 de junho de 2020 emitido pela SESA, que deu por 

risco alto o Município de Ibiraçu e outros deste Estado. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° Ficam utilizadas e aplicadas por este Município, as 

normas descritas na Portaria nº. 100-R de 30 de maio de 2020, emitido 

pela SESA e posteriores alterações, autorizadas pelo Decreto Estadual nº 

4.636 de 19 de abril de 2020. 

 

Art. 2º Ficam aplicadas as normas da Portaria nº. 100-R de 30 

de maio de 2020 para este Município de acordo com a classificação dada 

pela Portaria nº. 103-R de 06 de junho de 2020, emitido pela SESA. 

 

Art. 3º Ficam mantidas as penalidades descritas nos Decretos 

Municipais a serem fiscalizadas pelo Comitê de Enfrentamento à 

Pandemia, criado pelo Decreto Municipal nº. 5863/2020. 

 

Art. 4º Somente as medidas restritivas ao comercio e população 

em geral, bem como penalidades, previstas nos Decretos e Portarias do 

Estado do Espírito Santo, que não estiverem previstas em Decretos 

Municipais, poderão ser aplicados pela fiscalização do Comitê de 

Enfrentamento à Pandemia, criado pelo Decreto Municipal nº. 5863/2020. 

 

Art. 5º As futuras alterações das Portarias e Decretos Estaduais 

de enfrentamento da Covid-19 serão adotadas e aplicadas 

automaticamente por este Município, devendo apenas haver a sua ampla 

divulgação e comunicação, inclusive no site oficial da Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu. 

                                              
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 08 de junho de 

2020. 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 



 

 

 

 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 08 de 

junho de 2020. 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

 


