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DECRETO Nº 235/2020 

 
DEFINE NOVOS HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO 

DO MUNICIPIO DE SANTA 
LEOPOLDINA E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 
 

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e, 

 
Considerando a PORTARIA Nº 107-R, DE 13 DE JUNHO DE 2020 

Altera a Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020 e a Portaria nº 
100-R, de 30 de maio de 2020; 

 
Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de N.º 6, 

DE 2020 que reconheceu a ocorrência de Estado de Calamidade 
Pública; 

 

Considerando o Decreto Estadual n.º 4.626-R, de 12/04/2020, o qual 
dispõe de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da covid-19; 
 

Considerando o Decreto Estadual n.º 4.636-R, de 19/04/2020, que 
Institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas 

qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando que o Poder Público deve observar à dinâmica e 

alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse 
público, bem como as peculiaridades locais; 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º Revoga os Decretos Municipais n° 120/2020, 211/2020, 
212/2020, e 214/2020. 

 
Art. 2º Estabelece o funcionamento das atividades comerciais no 

Município de Santa Leopoldina de acordo com as seguintes normas: 
 

§ 1º Comércios não essenciais:  
 

Funcionarão de segunda a sábado de 08:00h às 14:00h, que 
correspondem os seguintes ramos: 
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I - lojas de produtos de consumo pessoal, tais como vestuário, 

calçados, cosméticos, perfumarias, barbearias, acessórios, óticas, 
artigos esportivos; (redação alterada pelo Decreto Municipal 242/2020). 

 

II - lojas de produtos de consumo não pessoal, tais como 
eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de 

venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, 
móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e 

decoração, artigos de informática. 
 

III – Salões de beleza, centros estéticos e atividades de 
manicure/pedicure, funcionarão de 12h as 18h. (inciso acrescentado pelo 

Decreto Municipal 242/2020) 

 

§ 2º Comércios essenciais:  
 

Funcionarão de segunda a sexta de 08:00h às 18:00h, aos sábados 
de 08h às 14h, e aos domingos conforme art. 4º deste Decreto, 

os seguintes ramos:  
 

I - Comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, 
supermercados, minimercados, hortifrútis, lojas de produtos 

alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de 
combustíveis, lojas de conveniências, mercearias, borracharias, 

oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas, 
prestadores de serviços. 

 

II - Estabelecimentos bancários devem observar as regras do 
Banco Central; 

 
II  – Restaurantes: Fica autorizado o funcionamento dos 

restaurantes todos os dias da semana, de 10h às 18h. (redação dada 

pelo Decreto Municipal 258/2020) 

 
III - Padarias: de 06h às 18h de segunda a sábado. 

 
IV - Farmácias: Fica permitido o funcionamento de 08h às 18h de 

segunda a sábado e em regime de plantão aos sábados e feriados.  
 

V - Lanchonetes e Bares: de 10h às 16h, de segunda a sexta e aos 
sábados de 08h às 14h, com proibição vendas para consumo de 

bebidas alcoólicas no local.  
 

VI - Pousadas: não está autorizado atividades de hospedagem nesta 
municipalidade. 
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§ 3º Propriedades privadas como casas, ranchos ou sítios além 
da proibição de aluguel por temporada, não poderão proceder à 

cessão e uso para outra finalidade que não seja a utilização pela 

própria família.  
 

§ 4º Reuniões com aglomerações em igrejas, templos, e 
quaisquer outros espaços dedicados à religiosidade, ficam proibidas. 
(revogado pelo Decreto Municipal 242/2020). 

 
§ 5º Eventos de qualquer natureza: ficam proibidos, tais como: 

 

I - Eventos desportivos, culturais, educacionais, retiros religiosos, 
dentre outros;  

 
II - Cavalgadas, caminhadas, ciclismo, corridas de rua e similares, 

quando praticados coletivamente.  
 

III - Shows, apresentações artísticas e bailes.  
 

IV - Visitação de parques municipais, cachoeiras, rampas de voo livre 
e demais local que possam ter aglomerações de pessoas.  

 
§ 6º Academias fica possibilitado o funcionamento apenas para 

atividades não aeróbicas, seguindo as diretrizes da Portaria 100-R e 
suas alterações, garantindo sempre espaçamento mínimo de limite de 

01 aluno para cada 20m², e obedecendo as normas de higiene 

através do Decreto Municipal 213/2020. 
 

§ 7º Sepultamentos por determinação do comitê de Operações de 
Emergência em Saúde Pública do COVID 19, os sepultamentos 

ocorrerão mediante as regras definidas pela Vigilância Sanitária e o 
estabelecido no Decreto Municipal nº. 137/2020. 

 
Art. 3º Cada estabelecimento deverá afixar, na entrada de acesso, 

cartaz informativo com o horário de funcionamento, compatível com 
o horário estabelecido neste decreto; 

 
Art. 4º Não é aplicada a limitação horária de funcionamento prevista 

para retiradas pelo cliente em área externa do 
estabelecimento e para entregas de produtos na modalidade 

delivery; 

 
Art. 5º Todos os Estabelecimentos citados acima, para o direito do 

pleno funcionamento estão condicionados ao cumprimento das 
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normas de higiene, afastamento, isolamento, orientações 

estabelecidas no Decreto Municipal 213/2020. 
 

Art. 6º Para o fiel cumprimento das diretrizes deste Decreto, as 

fiscalizações do Município utilizarão o poder de polícia administrativo, 
com a aplicação das sanções previstas no ordenamento jurídico de 

imediato, podendo requisitar a presença de força policial, sempre que 
entender necessária para a garantia do cumprimento deste Decreto. 

 
Art. 7º O descumprimento das medidas previstas neste Decreto 

importará a responsabilização da pessoa física ou jurídica nas 
sanções previstas neste artigo, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas na legislação penal e civil; 
 

Art. 8º Por deliberação do Comitê de Operações de Emergência em 
Saúde Pública do COVID-19, fica determinado que o Município de 

Santa Leopoldina deve promover o isolamento social com intervenção 
local. 

 

Art. 9º Ficam designados à equipe de FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS 
com ações e atividades volantes, e com o objetivo de atender aos 

chamados levantados como denúncias pertinentes do DISK 
AGLOMERAÇÃO, e ainda das Barreiras Sanitárias por meio de escala 

de plantão. 
 

Art. 10 As deliberações do Comitê de Operações de Emergência em 
Saúde Pública do COVID-19, bem como deste Decreto, poderão ser 

revistas de acordo com o cenário Epidemiológico Estadual. 
 

Art. 11 Em caso de descumprimentos das normas deste Decreto 
poderá ensejar nas penalidades previstas em Lei, especialmente o 

Artigo 268 do Código Penal Brasileiro. 
 

Art. 12 Ficam nomeados os representantes da Vigilância em Saúde, 

Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC, Defesa civil e 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para aplicar ao 

comercio que insistir em infligir às medidas relacionadas à pandemia 
COVID-19 aqui expressas isoladas e cumulativamente: 

 
I - A multa financeira referente a 20 (vinte) Unidades Fiscais do 

Município de Santa Leopoldina (UNIF), conforme disposto no Decreto 
Municipal nº. 050/2020; 

 
II - Cassação do alvará sanitário e alvará de funcionamento; 
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III - Fechamento do estabelecimento no momento da averiguação; 

 
IV - Suspensão das atividades pelo período de 10 dias; 

 

Parágrafo único - O auto de infração para COVID – 19 esta contido 
no anexo I, deste Decreto. 

 
Art. 13 As denúncias devem ser apresentadas para averiguação no 

e-mail: denunciacovid@santaleopoldina.es.gov.br e no DISK 
AGLOMERAÇÃO 27 99767-9463, mediante fotos e fatos devendo 

passar por avaliação da equipe responsável que poderá ainda 
encaminhar ao Ministério Público pelo endereço eletrônico 

ouvidoria@mpes.mp.br. 
 

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Santa Leopoldina/ES, 22 de julho de 2020. 

 
 

 
 

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 
Prefeito Municipal 

mailto:denunciacovid@santaleopoldina.es.gov.br
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ANEXO I 

AUTO DE INFRAÇÃO PARA COVID – 19 

NOME DO 

ESTABELECIMENTO: 
 

RESPONSÁVEL PELO 

COMÉRCIO: 
 CNPJ:  

DATA DA ATUAÇÃO:  
HORA DA 

ATUAÇÃO: 
 

MOTIVO DE 
ATUAÇÃO: 

(  ) ORIENTAÇÃO (  ) DISCIPLINA (  ) PUNIÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS 

FATOS 
 

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 01 
 

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 03 
 

CPF/CI  CPF/CI  

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 02 

 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 04 

 

CPF/CI  CPF/CI  

 
 

 


