
 

 

DECRETO Nº 5.878/2020 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO 
DAS MEDIDAS PARA 
PREVENÇÃO DO CONTÁGIO 
PELO SARS COV2 (COVID-19 - 
NOVO CORONAVÍRUS), NO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 

Orgânica Municipal e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R e 

nº. 4636-R do Governo do Estado do Espírito Santo, e; 

                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

declara pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus 

(Covid-19); 

 

Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  
 

Considerando os termos do Decreto Estadual nº. 4636-R de 19 

de abril de 2020, que ampliou a flexibilização; 

 
Considerando o resultado do mapeamento do risco de contágio 

do COVD-19, realizado nos municípios deste Estado, que deu por risco 

moderado o Município de Ibiraçu. 
 

Considerando que a Secretaria Estadual de Saúde também 

orienta para que sejam evitadas atividades religiosas presenciais nas 

cidades classificadas como de baixo risco, entre outras providências; 

 

Considerando que o Ministério Público do Estado também 

informou que, por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à 

Autocomposição de Conflitos (NUPA), realizou reunião com diversas 

lideranças religiosas a fim de buscar o consenso para o cumprimento das 

orientações expedidas pela Secretaria de Saúde; 

 

Considerando o avanço do contágio em nosso Estado e nos 

Municípios vizinhos. 



 

 

DECRETA: 
 

Art. 1° Ficam suspensas as atividades e funcionamento das 
igrejas, templos e quaisquer outros espaços dedicados à religiosidade que 

resulte ou não em reuniões ou aglomerações de pessoas, mesmo com as 

prevenções estabelecidas no Decreto Municipal n.º 5872/2020. 

 

Art. 2º Fica autorizado, pelo prazo de 03 (três) dias, na 
modalidade delivery, a título de teste, o funcionamento das atividades do 
comércio de “churrasquinho” com venda de bebidas, localizado neste 
Município a margem ou não da Rodovia BR 101, desde que: 

 
I – não permita o consumo dos produtos vendidos no local ou 

nas proximidades, devendo orientar aos clientes o seu afastamento após a 
aquisição; 

 
II – impedir a aglomeração de pessoas; 
 
III – manter local específico para utilizar na assepsia com álcool 

em gel ou líquido com 70% e sua disposição e de fácil acesso na 
proximidade do local da retirada dos produtos; 

 
IV – manter o distanciamento de 2 metros entre os clientes e a 

utilização de máscaras de proteção facial quando da retirada dos 
produtos, sendo de responsabilidade exclusiva dos seus representantes 
legais o cumprimento desta norma; 

 
V - manter o ambiente bem ventilado. 

 
Art. 3º Fica revogado o art. 5º. Do Decreto Municipal n.º 5.871 

de 27 de abril de 2020. 

 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, e vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência causado pelo coronavirus (COVID-19). 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 04 de maio de 

2020. 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 



 

 

 
 

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração em 04 de 

maio de 2020. 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

  
  


