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INTRODUÇÃO  

 

Em 31 de dezembro de 2019, a OMS foi informada de um conjunto de 

casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China. Um novo coronavírus (2019-nCoV) foi 

identificado como o vírus causador pelas autoridades chinesas em 7 de janeiro 

de 2020. 

Em 22 de janeiro, ocorreu ativação do Centro de Operações de 

Emergência, nível 1, do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização, planejamento e organização 

das atividades com os atores envolvidos e monitoramento internacional. 

Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, 

ativou o Centro de Operações de Emergência, coordenado pela Gerência de 

Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e controle 

do novo coronavírus. 

No Brasil, o primeiro caso foi registrado no dia 25 de fevereiro, em São 

Paulo, e em pouco mais de um mês, o país registrou mais de 3.400 casos e 92 

mortes pelo Covid-19. No município de Brejetuba, com população de 12.450 

(IBGE- Estimativas 2021), o primeiro caso foi notificado no dia 17 de março de 

2020 e confirmado oficialmente em 30/03/2020. 

Em 18/03/2020, por meio do Decreto 498/2020, foi decretado pela 

Prefeitura Municipal  Situação de Emergência de Saúde Pública, decorrente de 

pandemia em razão do novo Coronavirus. A declaração possibilitou um 

conjunto de medidas que restringiram a circulação de pessoas e 
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recomendaram o isolamento social como forma de conter o ritmo de 

crescimento de casos da doença. 

De acordo com o Decreto 663 de 17 de Dezembro de 2021 fica 

determinada a inclusão de exigência de comprovante de vacinação contra a 

Covid-19, em todo território municipal. 

O comprovante de vacinação será exigido para o acesso a projetos ou 

programas realizados pela prefeitura, como: Oficinas e grupos de reflexão 

realizados pelos CRAS, CREAS, Projetos, campeonatos e eventos esportivos 

realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, salvo quando se tratar 

de menores de 12 (doze) anos; Cursos de capacitação e fomento realizados 

pela Secretaria Municipal de Agricultura; Cursos de Formação Continuada, 

reuniões e/ou Encontros Formativos oferecidos pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

Os produtores rurais que estão licenciados a explorarem seus produtos 

nas Feiras Livres, deverão comprovar a regularidade da vacinação contra a 

Covid-19, sob pena de serem suspensas suas atividades. 

Além disso, é obrigatória a apresentação do comprovante em eventos 

sociais e de entretenimento em buffets, casas de festas, casas de shows, 

casas noturnas e similares; Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, 

Congressos e similares; Cinema, Auditórios, Circos, Casas de Espetáculo, 

Casas de Shows e similares; Parques de Diversão, Aquáticos, e outros 

atrativos turísticos similares; Competições esportivas com controle de acesso 

do público; Caso o cidadão não tenha concluído o esquema vacinal primário 

completo, deverá apresentar comprovante de testagem negativa para Covid-19 

com prazo de até 72 horas antes do evento. Caso haja descumprimento, os 
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responsáveis pelos eventos e os estabelecimentos comerciais serão 

notificados e poderão sofrer sanções cabíveis. 

Cabe a todos os estabelecimentos, a recomendação a seus usuários e 

clientes sobre a importância da vacinação, observadas as orientações médicas 

e sanitárias e o calendário vacinal estabelecido pela Secretária Municipal da 

Saúde. 

Fica determinado o uso obrigatório de máscara fora do ambiente 

residencial. Para comprovação da vacinação serão aceitos os seguintes 

documentos: 

a) Certificado de vacinação digital, disponível na plataforma do 

Sistema Único de Saúde – Conecte SUS (Aplicativo) e/ou na plataforma do 

Governo do Estado - Vacina e Confia ES; 

b) Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso, em 

papel timbrado, ou digital emitido no momento da vacinação pela 

Secretaria de Saúde, Institutos de Pesquisa Clínica, ou outras Instituições 

governamentais nacionais ou estrangeiras. 

A Vigilância Sanitária será responsável por fiscalizar diretamente todos 

os estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária, tais como: Padarias, 

Restaurantes, Supermercados, Hipermercados, Horti-fruti, clínicas médicas, 

odontológicas, de fisioterapia, Studio de Pilates, salões de beleza, barbearias, 

centros de estética, bares, lanchonetes, confeitarias, food-trucks, comércio 

ambulante de alimentos, farmácias, casa atacadistas de alimentos, 

conveniências dentre outros, levando em consideração o gerenciamento de 

Risco Sanitário associado ao estabelecimento e o tipo de atividade dentro das 

possibilidades de transmissão da doença. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Considerando os recursos humanos disponíveis para o exercício de 

fiscalização na Vigilância Sanitária Municipal e o elevado volume de demandas 

referentes ao enfrentamento de Emergência em Saúde Pública, este plano tem como 

foco nortear as ações junto a outros setores do executivo municipal, contando com a 

disponibilização de servidores, veículos e insumos necessários à implementação do 

Plano de Ação de Fiscalização. 

 

2. DIRETRIZES GERAIS 

 

3.1- As ações de fiscalização obedecerão a normas constantes no Decreto 

Municipal Nº 663/2021 e outros Decretos e Portarias Estaduais relativas ao 

enfrentamento do Novo Coronavírus. 

3.2- Conferir foco na prevenção de transmissão do agente etiológico do 

COVID-19, dentro da área de atuação de fiscalização de comércios e 

estabelecimentos de serviços; 

3.3- Realizar registro sistemático das ações de fiscalização com foco na 

identificação e correção de irregularidades; 

3.4- Priorizar ações de Fiscalização com base em planejamento de risco 

sanitário e risco de transmissibilidade da doença em cada estabelecimento. 

3.5- Realizar reuniões com as demais secretarias e setores envolvidos, com 

ATAS de registro; 
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3. ATIVIDADES A SEREM FISCALIZADAS 

 

Optou-se neste Plano de Ação exigir sem prejuízo do cumprimento das demais 

orientações sanitárias estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde a 

apresentação de comprovante de vacinação oficial, atestando o esquema vacinal 

primário completo para o ingresso e permanência nos, seguintes eventos: 

a) Eventos sociais e de entretenimento em bufês, casas de festas, casas 

de shows, casas noturnas e similares; 

b) Feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares; 

c) Cinema, auditórios, circos, casas de espetáculos e similares; 

d) Parques de diversão, parques aquáticos e outros atrativos turísticos 

similares; 

e) Competições esportivas com controle de acesso do público; 

f) Estabelecimentos de assistência social. 

§ 1º - Caso o cidadão não tenha concluído o esquema vacinal primário 

completo, deverá apresentar comprovante de testagem negativa para a COVID-19, 

com prazo de até 72 horas antes do evento; 

§ 2º - Caso haja descumprimento das regras aqui descritas, os responsáveis 

pelos eventos e os estabelecimentos comerciais serão notificados e poderão sofrer as 

sanções cabíveis. 

 

4. AÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Tendo por finalidade a execução das ações de fiscalização, seguem listadas as 

atividades a serem desenvolvidas pelo Município no período compreendido entre as 

festividades de fim de ano e verão: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 
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1. Manter em funcionamento o “Disk Denúncia” da Vigilância Sanitária: 27 

99575-9949 que tem como objetivo o registro de denúncias em relação ao 

descumprimento dos decretos vigentes voltados à COVID-19 no que concerne aos 

Protocolos Sanitários estabelecidos. 

1. O atendimento através do Disk Denúncia será realizado no horário de 8h às 

16h (de segundas às sextas-feiras). Após o horário estabelecido, as denúncias 

deverão ser direcionadas à Polícia Militar, através do número 190. 

2. Manter as visitas aos estabelecimentos comerciais e de serviços para 

fiscalização do cumprimento das exigências. 

3. Realizar ações conjuntas intersetoriais de fiscalização para verificação 

do cumprimento dos decretos e protocolos sanitários vigentes durante o período 

definido neste Plano de Ação. 

4 Realizar ações conjuntas intersetoriais de fiscalização para verificação 

do cumprimento dos decretos e protocolos sanitários vigentes durante o período 

definido neste Plano de Ação. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  

 

1. Fiscalizar as atividades realizadas pela secretaria de agricultura e meio 

ambiente, sendo elas grandes reuniões, treinamentos dentre outas atividades, 

condicionada à apresentação de comprovante do esquema vacinal primário completo 

ou comprovante de testagem negativa para a COVID-19, com prazo de até 72 horas 

antes da visita; 

2. Realizar ações conjuntas intersetoriais de fiscalização para verificação 

do cumprimento dos decretos e protocolos sanitários vigentes durante o período 

definido neste Plano de Ação. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  

 

1. Fiscalizar a realização de competições esportivas com controle de 

acesso ao público condicionada à apresentação de comprovante do 

esquema vacinal primário completo para o publico elegível para a 

vacina ou comprovante de testagem negativa para a COVID-19, com 

prazo de até 72 horas antes da visita; 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  

 

1. Realizar ações de orientação/conscientização para o distanciamento 

social; abordagem às pessoas para orientação quanto ao uso de máscara fora do 

ambiente residencial, através dos servidores lotados nessa Secretaria; 

2. Realizar ações conjuntas intersetoriais de fiscalização para verificação 

do cumprimento dos decretos e protocolos sanitários vigentes durante o período 

definido neste Plano de Ação. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

1. Fazer a divulgação dos canais de denúncias, por meio de mídias 

diversas; 

2. Realizar a divulgação das orientações quanto ao distanciamento social, 

uso de máscara e outras medidas previstas nos protocolos sanitários de 

enfrentamento à pandemia de COVID-19 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente Plano de Fiscalização será executado durante a permanência das 

orientações de controle da disseminação da COVID-19, sendo atualizado conforme 

mudança no cenário epidemiológico municipal. 
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REFERÊNCIAS  

 

DECRETO 633 DE 07 DE JULHO DE 2021, decorrente do coronavírus no município de Brejetuba, 

classificado atualmente no risco baixo do mapeamento de risco do estado, e dá outras 

providências; 

DECRETO Nº 663, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA DECRETO 633 DE 07 DE JULHO 

DE 2021, decorrente do coronavírus no município de Brejetuba, classificado atualmente no 

risco baixo do mapeamento de risco do estado, e dá outras providências; 

PORTARIA Nº 210-R, DE 23 DE OUTUBRO DE 2021. Altera a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro 

de 2021. 
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ANEXO I 
 

DECRETO Nº 663, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 
  
ALTERA O DECRETO 633 DE 
07 DE JULHO DE 2021, 
DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS NO 
MUNICÍPIO DE BREJETUBA, 
CLASSIFICADO ATUALMENTE 
NO RISCO BAIXO DO 
MAPEAMENTO DE RISCO DO 
ESTADO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  
  

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 novo coronavírus; 

  
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 

2020, que dispôs sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do 
Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do coronavírus 
(COVID19); 

  
CONSIDERANDO o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que 

instituiu o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19); 

  

CONSIDERANDO que é imprescindível a adoção de deveres e 
responsabilidades dos cidadãos, comunidade e famílias dispostas no anexo II da 
portaria nº 013-R  

  
CONSIDERANDO as medidas anunciadas pelo Poder Executivo 

Estadual, previstas nas Portarias nº 013-R, com alterações posteriores, em especial 

da Portaria 21 O -R, que traz alterações significativas para os Municípios que estão 
no risco baixo do mapeamento de risco; 

  
CONSIDERANDO a necessidade de coordenação integrada e eficaz 

das medidas de emergência em saúde pública entre a equipe de governo do 
município de Brejetuba e a participação ativa das pessoas, comunidades, empresas 
e sociedade em geral; 

  
O PREFEITO DE BREJETUBA/ES, SR. LEVI MARQUES DE SOUZA, 

no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 59 da Lei Orgânica Municipal com 
alterações introduzidas posteriormente altera o Decreto 633 de 07 de julho de 
2021, contendo a seguinte redação: 

  
"Art. 2 Para fins deste Decreto, o funcionamento de todos 

estabelecimentos será sem limitação de horário, desde que obedecendo as regras 
descritas no risco baixo da portaria O 13-R com as alterações posteriores." 

  
"Art. 3 É obrigatório que todos munícipes adotem medidas de 

proteção, como utilização de máscaras e álcool nas mãos, ainda que vacinados." 

http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/O12000.html#a59
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a2
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a3
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"Art. 4 Revogado." 
  
.................................................................................................

........ 
  
"Art. 7 Revogado." 
  
.................................................................................................

........ 
  

  
"Art. 9 Revogado." 
  
.................................................................................................

........ 
  
"Art. 11 Os eventos esportivos são permitidos acontecer, desde que 

respeitado o limite de público de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 
ocupação do local, sendo que os locais fechados (sem livre circulação de ar) devem 
respeitar adicionalmente o limite de no máximo de 1200 (mil e duzentas) pessoas, 
devendo-se em todos os casos exigir e garantir o acesso e permanência apenas de 
pessoas com esquema vacinai primário completo para COVID-19." 

  
"Art. 12 Fica permitido a realização de eventos sociais, tais como 

casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em clubes, 
condomínios e equivalentes com público máximo de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de ocupação do local, sendo que os locais fechados (sem livre circulação 
de ar) devem respeitar adicionalmente o limite de no máximo de 1200 (mil e 
duzentas) pessoas, devendo-se em todos os casos exigir e garantir o acesso e 
permanência apenas de pessoas com esquema vacinai primário completo para 
COVID-19." 

  
"Art. 13 Fica permitido a realização de shows, comícios, passeatas e 

afins, a realização deve respeitar o limite de no máximo 50% (cinquenta por cento) 
da capacidade de ocupação do local, sendo que os locais fechados (sem livre 
circulação de ar) devem respeitar adicionalmente o· limite de no máximo de 1200 
(mil e duzentas) pessoas, devendo-se em todos os casos_ exigir e garantir o acesso 
e permanência apenas de pessoas com esquema vacinai primário completo para 

COVID-19." 
  
"Art. 14 Revogado" 
  
................................................................................................. 

  
Publique-se, Cumpra-se. 

  
Brejetuba, 20 de dezembro de 2021. 

  
LEVI MARQUES DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
  

Publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES, 20 de 
dezembro de 2021. 

  
JUNINHO VIRGÍNIO 
CHEFE DE GABINETE 

http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a4
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a7
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a9
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a11
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a12
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a13
http://www.legislacaocompilada.com.br/brejetuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/D6332021.html#a14
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