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DECRETO Nº 464/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020. 
 

 
“Dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de 
Sooretama, das determinações do Governo 
Estadual no que tange às medidas de 
enfrentamento da crise provocada pelo COVID-19, 
em especial a obrigatoriedade do uso de máscaras 
e dá outras providências.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA , ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 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 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 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 nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, 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 a necessidade da implementação de medidas de redução de 
circulação e de aglomeração de pessoas para prevenir a disseminação do novo 
coronavírus (COVID-19) no Estado;   
 
Considerando o decreto de emergência e de calamidades pública editados pelo 
Poder Executivo Municipal;  
 
  
Considerando a orientação do Ministério da Saúde de que o uso de máscaras de 
proteção facial para a população em geral constitui medida adicional ao 
distanciamento social, para preparação e resposta durante o intervalo de aceleração 
epidêmica; 
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Considerando o aumento do número de pessoas com testagem positiva de COVID-
19, elevando o número de quatro para oito pessoas nesta data de hoje;  
 

Considerando que com a elevação do número de casos, o Município de Sooretama 
migrou do nível baixo para moderado, nos termos estabelecidos na Portaria SESA 
Nº 68- R DE 19/04/2020, do Estado do Espírito Santo; 

 
 
Considerando, finalmente, o dever da Administração Pública Municipal de 
resguardar a saúde da população de Sooretama diante da pandemia do novo 
coronavírus (COVID19); 
 
 
 
DECRETA: 

 
 
Art. 1º. Fica estabelecido como obrigatório, para toda população, o uso de 
máscara, de produção industrial ou caseira, como forma complementar de 
prevenção contra o novo coronavirus, de acordo com as recomendações do 
Ministério da Saúde. 
 
Parágrafo único.O uso da máscara deverá ser feito quando da necessidade 
inadiável do cidadão ter que circular nas ruas e avenidas do Município. 
 
 
Art. 2º. Sob a responsabilidade dos líderes religiosos as entidades religiosas 
poderão funcionar obedecidas as seguintes regras: 
 
I – as atividades, preferencialmente, através de transmissão por meios digitais dos 
cultos e celebrações; 
 
II–nas atividades religiosas presenciais devem ser observadas: 
 
a) uso obrigatório de máscara, por todos que estejam na atividade; 
 
b) disponibilizar local e produtos para higienização; 
 
c) respeitar o afastamento mínimo de 2 (dois) metros entre os membros; 
 
d) recomenda-se que as pessoas que pertençam ao grupo de risco, inclusive 
pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e crianças menores de 12 (doze) 
anos, não participem presencialmente das atividades religiosas; 
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e) recomenda-se, ainda, que não seja realizado contato físico entre pessoas nas 
respectivas atividades religiosas; 
 
 
Art. 3º. O descumprimento às regras previstas neste Decreto ensejará ao infrator a 
aplicação da cassação da licença ou alvará, sem prejuízo da adoção de medidas 
como a apreensão, interdição e o emprego de força policial e demais sanções 
previstas na legislação federal, estadual e municipal. 
  
 
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
  
Sooretama/ES, 05 de maio de 2020.  
 
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 

 

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


