
 
 

Decreto n.º 4.333, de 16 de abril de 2020. 
 

Dispõe sobre as medidas complementares aos Decretos n.º 4.320 de 15 

de março de 2020 e n.º 4.321 de 18 de março de 2020, n.º 4.322 de 23 de março 

de 2020, n.º  4.326 de 29 de março de 2020, n.º 4.327 de 31 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 reestabelecidas, no âmbito do Município de Montanha, o funcionamento das feiras 

livres. 

 

§ 1º. São critérios definidos aos comerciantes para a normalização do funcionamento das 

feiras livres no âmbito do Município de Montanha: 

 

I – Manutenção da distância mínima de 2 metros entre as barracas. Nos casos em que são 

utilizadas bandejas laterais, a medida deve ser feita a partir do limite das bandejas. Se for 

possível, isolar o espaço entre uma barraca e outra para impedir o acesso de clientes pela 

lateral e, assim, evitar aglomeração; 

 

II – Feirantes do grupo de risco não trabalhem durante a pandemia e autorizar a  inclusão  de  

representante, quando  o  feirante, titular  do  cadastro, for  integrante  do grupo de risco; 

 

III - Disponibilizar recipientes com álcool 70% aos frequentadores para frequente 
higienização das mãos; 
 

 

IV - Os feirantes devem ser preparados para atuarem como agentes de orientação quanto à 

aplicação das normas de funcionamento da feira, em especial sobre normas de higiene e 

controle de aglomeração de clientes em suas barracas; 

 



 
 

V – Recomendação para que os feirantes levem apenas a equipe necessária para garantir o 

funcionamento da barraca; 

 

VI - Feirante, familiar ou colaborador que se enquadrar no grupo de risco ou apresentar 
quaisquer sintomas  de  síndrome  gripal  não  deve  participar  da  feira, deve permanecer em 
casa; 

 

VII - Providenciar a limpeza e higienização dos recipientes de acondicionamento  dos  
produtos  (caixas  de  transporte,  bandejas,  bacias  e outros),  barracas,  bancas  ou  
balcões,  bem  como  das  balanças  e demais materiais e utensílios que vão ser utilizados na 
feira; 
 

VIII - Nos veículos de transporte, providenciar a limpeza e higienização dos  
compartimentos  onde  vão  ser  acomodados  os  produtos,  bem como  dos  locais  tocados  
na  condução  do  veículo,  como  volante, câmbio, freio de mão, painel, maçanetas de portas, 
os veículos devem ser higienizados antes de acondicionar os pro- dutos e no retorno da 
comercialização, durante o trajeto até à feira e no retorno, manter as janelas do veículo abertas 
para o ar circular; 
 
IX - Para sanitização de superfícies, materiais e utensílios, utilizar solução  de  álcool  na  
concentração  70%  ou  solução  de  água  sanitária (hipoclorito de sódio) na concentração 
de 0,1%, conforme recomen- dação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Após a 
higienização, deixar secar naturalmente; 
 
X - O uso de máscara é obrigatório para os feirantes, podem ser utilizadas máscaras de 
fabricação caseira, conforme Nota Informativa nº 03/2020 do Ministério da Saúde; 
 
XI - Os produtos  devem,  preferencialmente,  ser separados  em  quantidades  pré-definidas  
(bacias, quilo, maços, amarrado, sacolas etc.) e previamente selecionados pelo feirante para 
evitar a manipulação dos mesmos pelos clientes, 
 

XII - Não fazer contato físico e evitar conversas com clientes  para  reduzir  o  tempo  de  
permanência deles na feira; 
 
XIII - Não promover degustação de produtos; 
 
XIX- Evitar o  anúncio  verbal  (falas  e/ou  gritos)  de produtos disponíveis para 
comercialização; 
 
XX - A comercialização de alimentos prontos para o consumo, como pastel, tapioca, lanches, 
refeições ou similares, deve ser apenas com retirada em balcão e acondicionados para 
viagem (pedidos para levar para casa); 
 
XI - Não disponibilizar  bancos,  mesas,  cadeiras  ou  outro objeto em que o consumidor possa 
sentar-se, reduzindo, assim, o tempo de permanência do cliente no mercado municipal de 
Montanha; 
 



 
 

§ 2 º São recomendações aos consumidores durante a feira livre: 

 

I – Abster-se de ir à feira caso tenha mais de 60 anos, esteja enquadrado em grupos de riscos, 

como também de levar crianças enores de 12 anos; 

 
II - Delegar a função de ir às compras para somente um membro da família; 

III - Levar uma lista de compras para reduzir o tempo de permanência na feira; 
 
IV - Dar preferência a serviços de entrega ou encomenda para evitar ir à feira; 
 
V - Levar  sacolas  de  casa  (ecobags  ou  similares)  para  evitar  utilizar  as sacolas de 
plástico cedidas pelos feirantes; 
 
VI - Usar máscara (é importante lembrar que não se deve tocar na máscara) e levar um 
recipiente com álcool 70%); 

 
V - Ao pagar  as  contas, dar  preferência ao uso  de  aplicativos  de  celular (como PicPay, 
PayPal e outros). 

 
VI - Quando chegar em casa, higienizar adequadamente cada um dos produtos que acabou 
de comprar. 
 
§ 3º. Delimita-se o funcionamento da feira livre no mercado municipal de Montanha, de 17h às 
19h 30min nas sextas-feiras, e de 5h às 11h 30 min aos sábados. 
 
§ 4º. Os comerciantes que descumprirem as medidas determinadas por esse decreto poderão 
sofrer as penalidades previtas no Código de Posturas do Município, bem como as medidas 
previstas no Código Sanitário Muncipal, sem prejuízo da perda da licença de comercialização 
e/ou multa. 
 

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

contrário. 

 

Montanha, 16 de abril de 2020 

 

Iracy Carvalho Machado Baltar Filha 

Prefeita Municipal 


