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DECRETO No 022/2021 

"ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO W 02, DE 17 DE .JANEIRO DE 2021 , 

QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)." 

O Prefeito Municipal de Túna/ES no uso das suas atribuições 

legais, e 

Considerando a consolidação das medidas de combate ao novo 

coronavírus no âmbito do Município de lúna com a ~di çào do Decreto 

n° 48. de 25 de maio de 20~0, em que foi decretada situação de 

calamidade em saúde pública: 

Considerando o que roi dec idido pelo Supremo fribuna l Federal na 

arguição de descumprimento de preceito rundamen tal n° 672 e na açàl) 

direta de inconsti tuc iona I idade n° 6341; 

Considerando a necessidade de reiterar no âm bito do Município de 

lúna as determinações exaradas p~lo Governo do Estado do Espíri to 

Santo no contexto do enfrentamento da pandcmia globall:ausada pek) 

novo coronavírus. em especial a Po11aria no 166-R. de OJ de abril de 

2021 : 

Considerando o mapeamento de risco previsto pelo Anexo Ún ico da 

Po11aria 11° 165-R. de 03 de abril de 202 1. que classificou o Municíp io 

de Júna no RISCO ALTO. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica alterado o anexo IV do Decreto n° 02. de 17 de janeiro de 2021 . espec ificamente 

quanto à '·Feira do Produtor". de forma a perm itir o seu funci onamento. respe itadas as 

seguintes exigências: 

I - Funcionamento às sextas-feiras. das 13h30m às 18h00m: 

11- Proibida a venda de alimentos para a consumação local: 

111 - Garant ia mínima do Ouxo de I pessoa por I Om1
: 

IV - Uso obrigatóri o de máscaras para feirantes e clientes: 

V- Disponibilização de dispensers com álcool 70% (setenta por ccmo) em cada barraca. 
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Art. r Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogando-se as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, aos q uinze d ias do 

mês de a bril do ano de dois mil e vinte e um (15/04/2021). 

o no /m// da Prcfeilllra 
ni pal de l\s=:7h00 d.: 
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Chefe de Gabin<>le 

Br o Vinicius da Sil\'ll Oliveira 
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