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DECRETO Nº 6.282/2020 

 

 

REGULAMENTA O ART. 2º, DO DECRETO 

MUNICIPAL Nº 6.246/2020, DE 24 DE ABRIL DE 2020, 

QUE ESTABELECE O USO OBRIGATÓRIO DE 

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL AO SAIR DE 

CASA, DESLOCAR-SE POR VIAS PÚBLICAS OU 

PERMANECER EM ESPAÇOS ONDE CIRCULEM 

OUTRAS PESSOAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de São José do Calçado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 73, 

inciso VIII, da Lei Orgânica do Município; 

 

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 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando que a Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) se intensifica no Estado 

do Espírito Santo, que já reconhece haver a transmissão comunitária, demandando uma maior 

atenção dos Poderes Públicos; 

Considerando que o Município de São José do Calçado já possui caso testado positivo para o novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando que de acordo com estudos realizados com base nas experiências de sete países no 

combate à COVID-19, o uso de máscaras de proteção, juntamente com a higiene das mãos, são 

eficientes para retardar a propagação exponencial do coronavírus; 

 

Considerando o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT, pela 

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, e pela Organização Mundial de Saúde – OMS, quanto 

à eficácia do uso de máscara facial, como medida de redução da contaminação pelo Sars-Cov-2; 
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Considerando a incidência de multa na forma do disposto no art. 2º, do Decreto Municipal nº 

6.246/2020, que estabelece o uso obrigatório de máscaras de proteção facial ao sair de casa, deslocar-

se por vias públicas ou permanecer em espaços onde circulem outras pessoas;  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica regulamentado, por meio deste Decreto, os meios procedimentais de cobrança da multa 

prevista no art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020, que estabelece o uso 

obrigatório de máscaras de proteção facial ao sair de casa, deslocar-se por vias públicas ou permanecer 

em espaços onde circulem outras pessoas. 

 

Art. 2º - Para cobrança da multa prevista no art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de 

abril de 2020, serão observadas as etapas estabelecidas neste artigo. 

 

§ 1º - Uma vez constatada a infração, será procedida por parte do agente de fiscalização designado a 

imediata autuação do infrator, cujo modelo do auto de infração consta no Anexo I deste Decreto, 

contendo: 

 

I) o nome completo do infrator, número do seu RG juntamente com o órgão expedidor e data de seu 

nascimento, número de seu CPF, seu endereço, a natureza da infração e assinatura do infrator;  

 

II) o nome completo e a matrícula funcional do agente fiscalizador, bem como sua assinatura, a data e 

hora da autuação. 

 

§ 2º - Procedida a autuação, o auto de infração deverá ser confeccionado em 02 (duas) vias, ficando 

uma via na posse do agente fiscalizador responsável pela autuação e remanescendo uma via com o 

infrator. 

 

§ 3º - O auto de infração, dele constando os dados previstos no § 1º, deverá ser encaminhado à 

Comissão Processante de Multa - CPM, via Processo Administrativo, que procederá a respectiva 

Notificação ao infrator, por AR ou outro meio idôneo, para apresentar defesa por escrito, no prazo de 

05 (cinco) dias, de forma fundamentada e podendo juntar documentos.  

 

§ 4º - A Notificação, cujo modelo consta do Anexo II, será expedida e 02 (duas) vias, ficando a 

primeira via nos Autos do Processo Administrativo e a outra a ser encaminhada ao infrator, se 

encaminhada por AR. Os Autos deverão conter, ainda, o comprovante do encaminhamento, se 
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efetivado por AR. Em sendo efetivada a Notificação por outro meio idôneo que não seja de forma 

postal deverá ser expedida em 03 (três) vias, onde a primeira via remanescerá nos Autos do Processo 

Administrativo, a segunda via a ser entregue ao infrator e a terceira via para ser lançado o recibo de 

entrega, a ser restituída aos Autos.   

 

§ 5º - O prazo para defesa previsto no § 3º terá início com o retorno do AR aos Autos do Processo 

Administrativo com acusação do seu recebimento ou do retorno aos Autos da via da Notificação 

encaminhada ao infrator quando não efetivada por meio postal, de igual modo com o comprovante de 

seu recebimento. Caberá a Comissão Processante de Multa - CPM proceder a juntada do documento 

aos Autos, após o seu respectivo retorno, devendo certificar a data e hora da sua juntada. 

 

§ 6º - Apresentada defesa a que dispõe o § 3º no prazo lá fixado, em sendo ela deferida se procederá a 

baixa e arquivamento do Processo Administrativo, com a devida certidão nos Autos e expedindo-se 

formalmente a devida comunicação ao infrator sobre a decisão proferida, remanescendo uma via nos 

Autos do Processo Administrativo.  

 

§ 7º - Apresentada defesa a que dispõe o § 3º no prazo lá fixado, em sendo ela indeferida, se 

procederá a devida comunicação ao infrator, na forma do Anexo III, sobre a decisão proferida, lhe 

oportunizando apresentação de recurso, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cujo início se dará com 

o retorno do AR aos Autos do Processo Administrativo com acusação do seu recebimento ou do 

retorno aos Autos da via da comunicação encaminhada ao infrator quando não efetivada por meio 

postal, de igual modo com o comprovante de seu recebimento. Caberá a Comissão Processante de 

Multa - CPM proceder a juntada do documento aos Autos, após o seu respectivo retorno, devendo 

certificar a data e hora da sua juntada. 

 

§ 8º - Uma vez apresentado o recurso a que dispõe o § 7º no prazo fixado, em sendo ele conhecido e 

provido se procederá a baixa e arquivamento do Processo Administrativo, com a devida certidão nos 

Autos e expedindo-se a devida comunicação ao infrator sobre a decisão proferida, remanescendo uma 

via nos Autos do Processo Administrativo.  

 

§ 9º - Em não sendo apresentado o recurso; em sendo ele apresentado, mas não conhecido ou sendo 

conhecido, porém desprovido, se procederá o encaminhamento dos Autos do Processo 

Administrativo à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para se proceder a cobrança 

administrativa do valor da multa, devendo a Comissão Processante de Multa – CPM cientificar o 

infrator por comunicação formal sobre o resultado da etapa recursal e do encaminhamento dos Autos 

para cobrança administrativa, na forma do Anexo IV deste Decreto. 
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§ 10 - Recebidos os Autos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças esta procederá a 

Notificação formal do infrator, juntamente com o encaminhamento do Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM para pagamento voluntário do valor da multa. A forma da Notificação deverá 

atender ao disposto no § 4º deste artigo e seguirá o modelo constante do Anexo V deste Decreto. 

 

§ 11 - Uma vez sendo efetuado o pagamento do valor da multa, se procederá a baixa e arquivamento 

do Processo Administrativo, com a devida certidão nos Autos e expedindo-se formalmente a devida 

comunicação ao infrator sobre a medida adotada, na forma do Anexo VI, remanescendo uma via nos 

Autos do Processo Administrativo.  

 

§ 12 - Em não sendo efetuado o pagamento voluntário do valor da multa a que dispõe o § 10, se 

procederá a inscrição do débito em dívida ativa municipal, emitindo-se a respectiva Certidão de 

Dívida Ativa para posterior protesto ou cobrança judicial, obedecidas as formalidades legais e 

procedimentais.  

 

§ 13 - Em não sendo apresentada defesa por escrito conforme disposto no § 3º deste artigo se 

reconhecerá por decisão a revelia do infrator e, após, se procederá na forma do § 7º e ss.   

 

Art. 3º - Os prazos previstos neste Decreto começam a correr excluindo-se da contagem o dia do 

começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

§ 1º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia 

em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.  

 

§ 2º - Os prazos contam-se de modo contínuo. 

 

Art. 4º - Terão prioridade de tramitação os procedimentos em que figure como parte ou interessado 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim 

compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº. 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988. 

 

Art. 5º - Para os fins dispostos neste Decreto serão observados os princípios do devido processo 

legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, 

igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, oficialidade, eficiência e segurança jurídica. 

 

Art. 6º - Aplicam-se supletiva e subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº. 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 e da Lei Federal nº. 13.105, de 16 de março de 2015. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.713-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.713-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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Art. 7º - A Comissão Processante de Multa – CPM instituída pelo presente Decreto será responsável 

pela etapa de conhecimento e etapa recursal, compreendendo o julgamento da defesa, do recurso e 

dos atos de comunicação, e será composta por 03 (três) membros, servidores públicos da 

Municipalidade, através de Portaria a ser editada pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Parágrafo único – A Procuradoria Geral do Município funcionará como órgão de suporte e auxílio à 

Comissão Processante de Multa – CPM, naquilo que se fizer necessário. 

 

Art. 8º - Os modelos constantes dos Anexos I a VI deste Decreto poderão ter seu teor adaptado 

conforme exigir a circunstância.   

 

Art. 9º - Os valores provenientes da aplicação da multa prevista no art. 2º, do Decreto Municipal nº 

6.246/2020, de 24 de abril de 2020, serão revertidos ao Fundo Municipal de Saúde e destinados para 

ações de enfrentamento à COVID-19 no Município de São José do Calçado.   

 

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

REGISTRE-SE,              PUBLIQUE-SE,                CUMPRA-SE. 

 

 

             Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos nove 

(09) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020). 

 

 

 

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 

PREFEITO MUNICIPAL       
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ANEXO I 

 

AUTO DE INFRAÇÃO 

 

(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 

 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
 
1) DADOS DO INFRATOR: 
 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 
 
 
 
2) DADOS AGENTE FISCALIZADOR: 
 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
Matrícula funcional: ________________________________ 
 
 
 
Data da autuação: _____ de _________________ de _______          Horário da autuação: _____h : _____min 
 
 
 
 
______________________________                                                    ______________________________                
           Assinatura do Infrator                                                                    Assinatura Agente Fiscalizador 
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ANEXO II 
 

NOTIFICAÇÃO  
(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 

 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
REF: Processo Administrativo nº. ______________ de ____ de _________________ de ______ 

 

DADOS DO NOTIFICADO: 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a), 

 

Através da presente fica Vossa Senhoria notificada para, querendo, apresentar defesa 

por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma fundamentada e podendo juntar documentos, sendo-lhe 

facultado se fazer representar por advogado devidamente constituído, sob pena de incidência dos efeitos da 

revelia em âmbito administrativo. 

 

A defesa deverá ser dirigida à Comissão Processante de Multa – CPM, podendo ser protocolizada de 

modo presencial ou via postal para o endereço Praça Pedro Vieira, nº. 58, Centro, São José do 

Calçado/ES, CEP 29.470-000 - Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. 

 

São José do Calçado, ____ de _______________ de ______. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Agente Notificante 
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ANEXO III 
 

COMUNICADO DE DECISÃO (DEFESA) 
(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 

 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
REF: Processo Administrativo nº. ______________ de ____ de _________________ de ______ 

 

DADOS DO NOTIFICADO: 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 

 
Ilustríssimo (a) Senhor (a), através do presente fica Vossa Senhoria cientificada de que a defesa: 

 
(   ) Não foi apresentada, incidindo os efeitos da revelia; 

(   ) Foi INDEFERIDA; 

(   ) Foi DEFERIDA. 

 
Diante do resultado, fica Vossa Senhoria cientificada para, querendo, apresentar 

Recurso, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo-lhe facultado se fazer representar por advogado 
devidamente constituído. ATENÇÃO: Na hipótese de DEFERIMENTO da defesa, os Autos seguirão para 
baixa e arquivamento, não sendo hipótese de apresentação de Recurso. 

 
O Recurso deverá ser dirigido à Comissão Processante de Multa – CPM, podendo ser protocolizado 
de modo presencial ou via postal para o endereço Praça Pedro Vieira, nº. 58, Centro, São José do 
Calçado/ES, CEP 29.470-000 - Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. 

 
São José do Calçado, ____ de _______________ de ______. 

 
_______________________________ 

Assinatura do Agente Notificante 
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ANEXO IV 

 
COMUNICADO DE DECISÃO (RECURSO) 

(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 
 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
REF: Processo Administrativo nº. ______________ de ____ de _________________ de ______ 

 

DADOS DO NOTIFICADO: 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 

 
Ilustríssimo (a) Senhor (a), através do presente fica Vossa Senhoria cientificada de que o Recurso: 

 
(   ) Não foi apresentado; 

(   ) Foi apresentado, mas NÃO CONHECIDO; 

(   ) Foi apresentado, conhecido, porém DESPROVIDO; 

(   ) Foi apresentado, conhecido e PROVIDO. 

 
Diante do resultado, fica Vossa Senhoria cientificada que se procederá o 

encaminhamento dos Autos do Processo Administrativo à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
para se proceder a cobrança administrativa do valor da multa.  
 
ATENÇÃO: Na hipótese de PROVIMENTO do Recurso, os Autos seguirão para baixa e arquivamento, 
estando o notificado desobrigado do pagamento do valor da multa. 

 
São José do Calçado, ____ de _______________ de ______. 

 
_______________________________ 

Assinatura do Agente Notificante 
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ANEXO V 

 

NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO 
(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 

 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
REF: Processo Administrativo nº. ______________ de ____ de _________________ de ______ 

 

DADOS DO NOTIFICADO: 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a), 

 

Através da presente fica Vossa Senhoria notificada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da multa na forma do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (em anexo).  

 

ATENÇÃO: O não pagamento voluntário do valor cobrado ensejará a inscrição do débito em dívida ativa 

municipal, emitindo-se a respectiva Certidão de Dívida Ativa para posterior protesto ou cobrança judicial, 

obedecidas as formalidades legais e procedimentais. 

 

São José do Calçado, ____ de _______________ de ______. 

 
 
 

___________________________________________ 
Secretário (a) Municipal de Planejamento e Finanças 
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ANEXO VI 

 

COMUNICADO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO 

(Art. 2º, do Decreto Municipal nº 6.246/2020, de 24 de abril de 2020) 
 

Natureza da infração: Infringir determinação constante no “caput” do art. 1º, do Decreto Municipal nº 
6.246/2020, de 24 de abril de 2020 (Não utilização de máscara de proteção facial) 

 
REF: Processo Administrativo nº. ______________ de ____ de _________________ de ______ 

 

DADOS DO NOTIFICADO: 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 
 
RG nº.: _______________________ Órgão Expedidor: ____________________ 
 
Data de nascimento: _____ / _____ / _______ 
 
CPF nº.: ______________________ 
 
Endereço:  
 
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.): _______________________________________________________ 
 
Nº: ______ Bairro/Distrito: _________________________________ Complemento: __________________  
 
Município: __________________________________ UF: ____ CEP: _________________ 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a), 

 

Através do presente, fica Vossa Senhoria cientificada que tendo sido constatado o 

pagamento do valor da multa, se procederá a baixa e ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo que 

ensejou referida cobrança. 

 

São José do Calçado, ____ de _______________ de ______. 

 
 
 

___________________________________________ 
Secretário (a) Municipal de Planejamento e Finanças 


