
 
 

Decreto n.º 4.322, de 23 de março de 2020. 
 

Dispõe sobre as medidas complementares aos decretos n.º 4320 de 15 

de março de 2020 e n.º4321de 18 de março de 2020 para enfrentamento da  

emergência  de   saúde   pública   decorrente do coronavírus (COVID-19) em 

diferentes áreas, e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de Montanha, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o inciso VII do artigo 86 da 

Lei Orgânica Municipal,  DECRETA e, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam    definidas neste Decreto medidas complementares para enfrentamento  da   

emergência  de   saúde   pública   decorrente do coronavírus (COVID-19) em diferentes áreas, 

com caráter complementar a outras ações já constantes em atos normativos editados 

previamente no âmbito do Município de Montanha. 

 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Município de Montanha, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar de 21 de março de 2020: 

 

I – o funcionamento dos estabelecimentos comerciais (revogado inciso IV do §1º do artigo 2º do Decreto 

n.º4.321/2020); 

 

II – as feiras livres (revogado inciso I do § 1º do artigo 2º do Decreto n.º 4.321/2020) ; 

 
III – construção Civil. 

 

§ 1º Fica excetuado do inciso I do caput deste artigo o funcionamento de farmácias, comércio 

atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e água, supermercados, padarias, alimentação, 

lojas de cuidados de animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, restaurantes e 

lanchonetes, oficinas de reparação de veículos automotores, estabelecimentos de venda de 

produtos hospitalares, estabelecimentos de assistência à saúde em casos de 

urgência/emergência. 

 

§ 2º O funcionamento de restaurantes e lanchonetes admitido na forma do § 1º, fica limitado ao 

horário de 16h para atendimento e consumo presencial, não se aplicando a limitação para 

retirada no próprio estabelecimento e entregas (delivery). 

 

§ 3º A suspensão prevista no inciso I do caput não impede que o estabelecimento realize 

entrega de produtos (delivery). 



 
 

 

§ 4º Para fins de garantir distanciamento social fica proibida a entrada de idosos acima de 60 

(sessenta) anos e crianças abaixo de 10 (dez) anos em padarias, farmácias, supermercados, 

lanchonetes e estabelecimentos comerciais previstos no § 1º, não aplicado a trabalhadores da 

saúde, segurança e serviços essenciais. 

 

§ 5º Os supermercados e padarias devem encerrar suas atividades obrigatoriamente às 18h. 

 

§ 6º A entrada de pessoas em supermercados, padarias e farmácias fica limitada à uma pessoa 

a cada três metros quadrados de espaço físico. A distância entre os consumidores no caixa 

deve ser de no mínimo dois metros. O controle do fluxo é de responsabilidade do 

estabelecimento comercial. 

 

§ 7 º Ao regime de plantão das farmácias o horário de funcionamento fica limitado à 22h, com 

um estabelecimento aberto por dia. 

 

§ 8º Restaurantes e lanchonetes devem manter um distanciamento de dois metros entre as 

mesas e utilizar 50% (cinquenta por cento) da capacidade total (revogado inciso IV do 1º do artigo 2º do Decreto 

n.º 4321/2020) 

 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais descritos no § 1º do artigo 2º devem fornecer aos 

consumidores em compras soluções de higiene recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 

contrário. 

 

Montanha, 23 de março de 2020 

 

Iracy Carvalho Machado Baltar Filha 

Prefeita Municipal 


