
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECRETO N". 10.497 t2020

ALTERA O S4" DO ART. 2" DO DECRETO
N". 10.493/2020,D822 DE ABRIL D82020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO
pO BSpÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e,

- 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 e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperaçáo,na forma do art. 196 da Constituição da República;

- CONSIDERANDO aDeclaraçáo de Emergência em Saúde Pública de

Importância Intemacional pela Organizaçáo Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

- CONSIDERANDO a Lei Federal n.o 13.979 de 06 de Fevereiro de

2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da emergência da saúde

pública provocada pelo COVID-19;

- CONSIDERANDO aPortaria n' 188/ GM/MS, de 4 de fevereiro de

2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-2019);

- CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de

Saúde, no dia 11 de março de2020, como pandemia do COVID-l9;

- CONSIDERANDO o Decreto N'4593 - R, de 13 de março de2020.
que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo 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. 10.44812020, de 17 de março de

2020, que decreta situação de emergência de saúde pública no município de Marechal Floriano,

decorrente da pandemia do COVID-l9, e dispõe sobre as medidas para contenção e

enftentamento e suas alterações;
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- CONSIDERANDO o Decreto no 4636-R, de 19 de abril de 2020, que

instituiu o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

- CONSIDERANDO a Portaria no 068-R, de 19 de abril de 2020 da

Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento

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

Coronavírus (COVID-19) e classifica o Município de Marechal Floriano, Estado do Espírito
Santo, como Nível de Risco Moderado;

- CONSIDERANDO o Decreto n'. 10.49312020, de 22 de abril de

2020, que institui no Município de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, as medidas

sanitárias e administrativas obrigatórias para prevenção do novo Coronavírus (Covid-l9),
correspondente ao enquadramento de nível de risco moderado estabelecido pela Portaria no

068-R, de 19 de abril de2020.

DECRETA:

Art. 10. O $4' do Art. 2o do Decreto no. 10.49312020, de 22 de abril de

2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"$4", Mantém-se fechado os bares e similares (carro de cachorro
quente, churrasquinhos, trailers, etc), clubes, associações e demais locais que poderão serfonte
de contaminação, enquanto durar a situação de emergência causada pelo COVID-|9, sob pena

de fechamento do estabelecimento e cassação do alvará de funcionamento, em caso de

descumprimento, sem prejuízo de demais punições administrativas, cíveis e criminøis;"

Art, 2o, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o. Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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