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DECRETO Nº 062/2020 
 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 
MUNICÍPIO DE VIANA/ES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais previstas no art. 61, inciso I, “h”, da Lei Orgânica do Município,  
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;  

 
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 n.º 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 54, de 03 de abril de 2020, que declara 

estado de calamidade pública no Município de Viana/ES para enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o dever da Administração Pública Municipal de resguardar a saúde 

de servidores públicos e usuários dos serviços públicos diante da pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 
DECRETA: 
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Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 

Município de Viana/ES, do dia 18 de março de 2020 até o dia 31 de maio de 2020, os 

prazos nos processos administrativos, exceto os de natureza tributária, pessoal e os 

relativos a compras e contratações públicas. 
 
§ 1º Os dias restantes dos prazos em curso, suspensos na forma deste artigo, 

continuam a ser contados a partir do dia 1 de junho de 2020. 
 
§ 2º Nas hipóteses em que o início da contagem de prazo ocorreria no período entre as 

datas previstas no caput, o prazo integral será contado com início a partir do dia 1 de 

junho de 2020. 
 
§3º Ficam suspensos, pelo mesmo período fixado no caput, o acesso aos autos de 

processos físicos. 
 
Art. 2º Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 

administrativas previstas nas normas aplicáveis a servidores públicos. 
 
Art. 3º As certidões negativas, ou positivas com efeitos de negativa, de débito para com 

a Fazenda Pública Municipal de Viana/ES, com vencimento entre 18 de março de 2020 

e 31 de maio de 2020, terão seus prazos de validade prorrogados por 90 (noventa) dias. 
 
Art. 4º As licenças e alvarás emitidos por órgãos ou entidades públicas municipais, 

exceto as descritas no artigo 12, do Decreto n.º 44/2020, com vencimento entre 18 de 

março de 2020 e 31 de maio de 2020, terão seus prazos de validade prorrogados por 90 

(noventa) dias. 
 
Art. 5º Os órgãos ou entidades públicas municipais poderão autorizar o recebimento de 

documentos por meio eletrônico. 
 
Parágrafo único. Quando assinado digitalmente, por meio de certificado digital emitido 

por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil, fica dispensada a 

apresentação posterior do documento original para eventual conferência. 
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Art. 6º Ficam sobrestados até 1º de julho de 2020 os procedimentos e processos 

relativos a: 
I - rescisões de contrato de parcelamento motivadas por inadimplência do contribuinte; 
II - protestos de débitos fiscais vencidos, decorrentes de operações ou de prestações 

relativas ao imposto; 
III - ajuizamentos de execuções fiscais; e 
IV - execuções de penhora de faturamento deferidas nas execuções fiscais. 
 
§1º Não se aplica o disposto neste artigo nas hipóteses de risco para os interesses do 

Município de Viana/ES, de justificada urgência ou de possível ocorrência da prescrição 

ou da decadência. 
 
§2º O disposto no caput, I, se aplica a parcelamentos incentivados, inclusive por meio 

de Programa de Recuperação Fiscal do Município, observado o §1º. 
 
Art. 7º A atuação de prestadores de serviços terceirizados ficará limitada a atender 

atividades consideradas essenciais pelo órgão ou entidade da Administração Direta e 

Indireta, em patamar mínimo para a manutenção das atividades. 
 
Art. 8º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 48, de 26 de março de 2020. 
 
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Viana/ES, 30 de abril de 2020. 

 
 
 

GILSON DANIEL BATISTA 
Prefeito Municipal de Viana 


