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OF. GPM/PMBE Nº 082/2020 

 

Boa Esperança - ES, 19 de maio de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

ERICK MUSSO  

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo. 

 

Assunto: Encaminha Decreto Municipal nº 6.541, de 14 de maio de 2020. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela OMS - Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), caracterizado como 

Pandemia;  

 

Considerando as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Governo do 

Estado do Espírito Santo e da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

 Considerando a Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019;  

 

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);  

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana, pelo novo coronavírus (2019-nCoV);  

 

Considerando a Portaria Estadual Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece 

protocolo clínico para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de coronavírus 

(COVID-19), durante a vigência do estado emergência de saúde pública, no Estado do 

Espírito Santo; 
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Considerando o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o 

mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-

19); 

 

Considerando a Portaria Estadual nº 068-R, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre o 

mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-

19), instituído pelo Decreto Estadual nº 6.636-R, de 19 de abril de 2020; 

 

Considerando a Portaria nº 086-R, de 15 de maio de 2020, do Secretário de Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de 

medidas qualificadas para o enfrentamento de emergência de saúde pública, decorrente 

do novo coranavírus (COVID-19); 

 

Considerando a necessidade estabelecer regras e critérios para o efetivo funcionamento 

do Comércio local, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde e do Estado 

do Espírito Santo; 

 

Considerando que a prevenção através dos cuidados sanitários e afastamento social são 

as melhores alternativas para assegurar a saúde e a vida das pessoas; 

 

Considerando o agravamento da situação pelo número de casos testados com 

resultados positivos à COVID-19 no Município de Boa Esperança-ES; 

 

Encaminhamos a Vossa Excelência Decreto Municipal nº 6.541 de 14 de maio de 2020 

que "Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Boa Esperança/ES, 

para enfrentamento da pandemia da Covid-19, e dá outras providências". 

 

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente; 

 

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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