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DECRETO Nº 465/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020. 
 

 
“Dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de 
Sooretama, de 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, 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 determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial 
por usuários do serviço de transporte público de passageiros no município de 
Sooretama.  
 
Parágrafo único.  Caberá à entidade responsável pela prestação dos serviços a que 
alude o “caput” deste artigo, no âmbito de suas atribuições, adotar as medidas 
necessárias para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem 
utilizando máscara de proteção facial.  
  
Art. 2º. Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos 
proprietários e colaboradores das empresas e prestadores de serviços em 
funcionamento e em todo comércio no município, bem como ficam obrigados a 
disponibilizar aos seus clientes, álcool em gel para higienização, preferencialmente 
próximo da porta de entrada de seus estabelecimentos.  
  
Art. 4º. As pessoas em geral que necessitarem ingressar nos estabelecimentos 
citados, deverão obrigatoriamente estar utilizando máscaras de proteção, sendo que 
os comerciantes e as empresas em geral são obrigados a exigir do cidadão 
recalcitrante o uso da máscara para o fim de seu atendimento.  
 
Parágrafo único. Fica autorizado que o proprietário do estabelecimento comercial ou 
seu preposto impeça a entrada em seu ponto comercial do cidadão que não esteja 
com o uso correto da máscara ou sem o referido instrumento.   
  
Art. 5º Compete aos proprietários das empresas e prestadores de serviços, alertar 
seus clientes quanto ao atendimento das medidas de distanciamento social 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, evitando-se filas e mantendo a constante 
fiscalização sob pena de aplicação de penalidades delineadas no art. 3°, do Decreto 
Municipal n° 464/2020, de 05 de maio de 2020.  
  
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se em 
vigor a obrigatoriedade de todo cidadão fazer uso da máscara, nos termos previstos 
pelo Decreto Municipal n° 464/2020, de 05 de maio de 2020.  
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Sooretama/ES, 06 de maio de 2020.  
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 
 

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


