
DIÁRIO OFICIAL DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES

DO ESTADO

www.dio.es.gov.br Vitória (ES), sábado, 15 de Maio de 2021

PODER EXECUTIVO - EDIÇÃO EXTRA-

Edição Extra

Governadoria do Estado

Decretos

DECRETO Nº 4886-R, DE 15 DE MAIO DE 2021.

Altera os Decretos nºs 4636-R, de 19 de abril de 2020, e 
4859-R, de 03 de abril de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 
exercício das atribuições legais e constitucionais,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 
196 da Constituição da República;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/ GM/MS, de 3 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas 
para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Nº 4.593-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 novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
(...)
§ 2º-A regra do § 1º-A não se aplica quando ocorrer o 
decréscimo da classificação de risco, com a passagem de 
um dos cinco Municípios citados no § 1º-A do risco alto para 
o moderado.” (NR)
Art. 2º Fica revogado o art. 14-A do Decreto nº 4.859-R, 
de 03 de abril de 2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 17 de maio de 
2021.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 15 dias do mês de maio de 
2021, 200º da Independência, 133º da República e 487º do 
Início da Colonização do Solo Espírito-santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 670426

Secretaria de Estado da Saúde  - SESA -

PORTARIA Nº 099-R, DE 15 DE MAIO DE 2021.
Estabelece e divulga o mapeamento de risco, instituído pelo 
Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, na forma da 
Portaria nº 171-R, de 29 de agosto de 2020, e dá outras 
providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições 
que lhe conferem o artigo 46, alínea “o” da Lei Estadual nº 
3.043, de 31 de dezembro de 1975, assim como o artigo 
17, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 
o art. 3º do Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e,
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus (COVID-19);
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 surto do novo coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 
2020, que instituiu o mapeamento de risco para o esta-
belecimento de medidas qualificadas para o enfrentamen-
to da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de coordenação integrada e 
eficaz das medidas de emergência em saúde pública entre 
o Estado do Espírito Santo e os municípios capixabas, 
bem como a participação ativa das pessoas, comunidades, 
empresas e sociedade em geral;
Considerando a Portaria nº 171-R, de 29 de agosto de 
2020, a qual dispõe sobre o mapeamento de risco para o 
estabelecimento de medidas qualificadas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), instituído pelo Decreto nº 4636-R, 
de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido, no Anexo Único desta Portaria, 
o mapeamento de risco, em conformidade ao disposto no 
Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, na forma da 
Portaria nº 171-R, de 29 de agosto de 2020.
Art. 2º As medidas qualificadas correspondentes a classi-
ficação de risco baixo, moderado e alto estão dispostas na 
Portaria n° 13-R, de 23 de janeiro de 2021, enquanto as 
medidas correspondentes a classificação de risco extremo, 
estão dispostas no Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 
2021, sem prejuízo de outras medidas mais restritivas que 
possam ser elaboradas, atualizadas e recomendadas pelas 
autoridades sanitárias.
Art. 3º Notifique-se aos gestores municipais, órgão de 
controle externo e de controle social.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 093-R, de 08 de maio 
de 2021.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 17 de maio de 
2021.
Vitória, 15 de maio de 2021.
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
Secretário de Estado da Saúde
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