
 

 

LEI N.º 4.078/2020 
 

Altera a Lei Municipal nº. 3.218, de 
11 de abril de 2011, que dispõe 
sobre os serviços e ações de 
vigilância sanitária no Município de 
Ibiraçu, para acrescentar 
disposições relativas ao combate da 
pandemia do novo coronavírus, e dá 
outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 

exercício de suas atribuições legais; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A Lei Municipal n° 3.218, de 11 de abril de 2011, passa 

a vigorar acrescida da Seção I-A ao Capitulo II, a qual terá a seguinte 

redação: 

 
“SEÇÃO I - A 

DAS QUESTÕES SANITÁRIAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA 
DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19” 

 
“Art. 11-A. Nos termos dos preceitos dotados no art. 4° da 
presente norma, e enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, urgência e emergências por conta da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), será aplicada 
multa, nos termos do art. 54, II, combinado com o art. 29, 
§§ 1° e 2º desta Lei, à pessoa que: 
 
I – realizar festa sem autorização pública, ou clandestina, 
com pessoas que não façam parte de seu convívio 
habitacional ou familiar, causando aglomerações em 
ambientes públicos ou privados. (Penalidade: a prevista 
no art. 29, § 1º, I e § 2º); 
 
II – descumprir quarenta pré-determinada por autoridade 
de saúde, tendo em vista a possibilidade de estar 
infectada com a Covid-19 por conta de sintomas 
apresentados, ou contatos diretos com pessoas que  



 

 

 
 
 
 
 
confirmadamente apresentam sintomas ou têm a 
confirmação da infecção pelo novo corona vírus, salvo nos 
casos essenciais para a manutenção de sua saúde, como 
procura a profissionais da área da saúde, hospitais, e 
demais ações necessárias à preservação da saúde e 
sobrevivência sadia. (Penalidade: a prevista no art. 29, § 
1º, I e § 2º); 
 
III - descumprir quarenta pré-determinada por autoridade 
de saúde, tendo em vista a confirmação de estar infectada 
com a Covid-19 por exames, salvo nos casos essenciais 
para a manutenção de sua saúde, como procura a 
profissionais da área da saúde, hospitais, e demais ações 
necessárias à preservação da saúde e sobrevivência sadia. 
(Penalidade: a prevista no art. 29, § 1º, I e § 2º); 
 
IV – Deixar de usar máscaras de proteção individual em 
espaços públicos e privados acessíveis ao público 
(estabelecimentos comerciais e de serviços) e no 
transporte público, no âmbito municipal. (Penalidade: a 
prevista no art. 29, § 1º, I e § 2º); 
 
Parágrafo único. As sanções previstas nesta seção serão 
aplicadas pelas autoridades públicas já descritas na 
presente norma, como também pelos integrantes da 
Comissão Especial constituída exclusivamente para o 
combate ao novo corona vírus, via Decreto Municipal.” 

 

 

Art. 2º. As multas aplicadas deverão ser obrigatoriamente 

informadas ao Ministério Público Estadual, juntamente com outros 

documentos instrutivos da penalização.  

 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 14 de agosto de 

2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de 
agosto de 2020. 
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