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DECRETO Nº 212/2020 
 

Altera o Decreto nº 178/2020 que dispõe 

sobre medidas internas para contenção da 

situação de emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia em razão de doença 
infecciosa viral respiratória - COVID-19, e dá 

outras providências. 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, e  

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020; 

 

CONSIDERANDO o decreto estadual nº 4683-R, parágrafo 3º, Inciso I, de 30 de 
junho de 2020, publicado no Diário Oficial em 01/07/2020, que mantém a 

suspensão das aulas presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, 
inclusive cursos livres, das redes de ensino públicas e privada, até o dia 31 de julho 
de 2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais nº. 097/2020, 118/2020, 
143/2020 e 178/2020, que dispõe sobre medidas internas para contenção da 
situação de emergência de saúde pública decorrente de pandemia em razão de 

doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença. 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica alterado o art. 4º do Decreto nº 178/2020, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 4º - Todas as atividades das unidades escolares municipais de Santa 
Leopoldina/ES ficam temporariamente suspensas até o dia 31 de julho de 
2020.  

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam - se as disposições em contrário. 
 
Registre - se, Publique - se e Cumpra - se. 

 
Santa Leopoldina, 01 de julho de 2020. 

 
      
 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 
PREFEITO MUNICIPAL 


