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DECRETO Nº 707, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS 

PARA ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE SOORETAMA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas, especialmente pelo artigo 58, inciso VIII, da Lei Orgânica do 

Município de Sooretama (Lei nº 28/1997), e 

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 lSS/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara o 

estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN , em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus; 

Considerando o Decreto Estadual 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 as Notificações Recomendatórias do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, especialmente a de nº 2020.0005.4688-50, no tocante ao 

cumprimento das normas Estaduais expedidas pelo Governo do Estado do Espírito 

Santo; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam suspensos no âmbito territorial do município, enquanto durar o 

Estado de Emergência em Saúde Pública em decorrência da Pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), ainda que previamente autorizadas, todos os eventos e 

atividades que envolvam aglomeração de pessoas, tais como os desportivos, 

comemorativos, institucionais, boates, casas de shows, espaços culturais e afins. 

§ 1°. Os templos religiosos não são contemplados pelo disposto no caput deste 

artigo, aos quais incumbe à responsabilidade pelas ações necessárias para evitar 

a concentração de fiéis e a exposição destes à riscos. 

 

Art. 2°. Ficam mantidas as demais disposições previstas em legislações anteriores 

que não conflitem com as disposições contidas no presente decreto, notadamente 

o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020 com suas posteriores 

alterações. 

 

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos três dias do mês 

de dezembro do ano dois mil e vinte. 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI 

Prefeito Municipal 

 


