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DECRETO No 03112020 

'· DI~PÕE SOBRE MEDIDAS ACESSÓRIAS PARA EN FRENTAMENTO DA 
EI\1ERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA \ ' ÍIU'S 
!'('OVlD-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IÚNA-ES." 

O Prefeito Municipal de l úna-ES, no uso das suas atribuições 
lega is, e 

Considera ndo que a saúde é d ireito de todos c dever do Estado. 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que , ·isem à 
redução do r isco de doença e de outros agravos e ao acesso uni,·ersal e 
iguali tário às ações e serviços para sua promoção. proteção c 
recuperação. na fo rma do art. 196 da Consti tu ição da República: 

Co nsider a ndo a Declaração de Emergência em ·aúde Pública de 
Importância Internaciona l pela Organização Mundia l da Saúde em 30 
de j aneiro de 2020. em decorrênc ia da In fecção Humana pelo no,·o 
coronavírus (COVJD- 19); 

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS. de 4 de fevereiro de 2020. 
que D clara Emergência em Saúde Pública de Importância ~'\acionai -
ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo no, ·o coro na' irus 
(20 19-nCo V); 

Consider ando o di sposto na Lei federal n° 13.979. de 06 de fe\'e rciro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamcnto em âmbito 
nacional do novo coronavírus. responsável pelo surto de 20 19: 

Consider a ndo o disposto no Decreto estadual n° 4593-R. de 13 de 
março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência en1 saúde 
pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitúrias c 
administrati vas para a prevenção. controle e contenção de ri~cos . 
danos e agravos deco rrentes do surto de corona,·írus ( CoYid- 19 ) c dá 
o utras providências: 

Considerando os demais Decretos edi tados pelo Estado do Espírito 
Santo sobre a prorrogação da suspensão do func ioname nto do 
comércio e acerca de ativ idades comerciais permitidas a funcionar: 

Considerando a necessidade de re forçar no âmbito do Município de 
lúna as determinações exaradas pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo no enfrentamento da pandemia global causada pelo no,·o 
coro na vírus; 
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Considerando que a Constituição da República em seus artigos 30. 
inciso VII. c 198. inciso I. estabelece para Un ião. Estados e 
Municípios o dever de zelar pela saúde pública: 

Considerando que a Constituição da Repúbli ca confere aos 
Municípios a competência para dispor acerca de assuntos de interesse 
local ~ 

Considerando os Decretos n°s 22. de 17 de março de 2020. 23. de 2 I 
de março de 2020, 26. de 30 de março de 2020. e 27. de 06 de abril de 
2020, que decretam situação de emergência de saúde pública no 
âm bito do Município de lúna e dispõem sobre as medidas de 
enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19): 

Considerando que a despeito das medidas profiláticas determinadas 
em âmbito local é necessário preservar a continuidade de ati\ idades c 
serviços essenciais; 

Considerando a necessidade de insistir com medidas de prc\'cnção 
para conter a pandemia; 

RESOLVE: 

.'Lrt 1.n Ficam definidas neste Decreto medidas de enfrentamento do nO\'O coronm·írus 
! Co•'id-19) em caráter complementar às instituídas pelos Decretos n° 22. de 17 de março de 
:02d. 23, de 21 de março de 2020, 26. de 30 de março de 2020, e 27, de 06 de abril de 2020. 

Art. 2.° Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Município de lúna, do funcionamento de 
cs t<c.Je lecimentos comerciais. até o dia 19 de abril de 2020. estabelecida no inciso I do art. 
:2 .) -lo Decreto 11° 23 , de 21 de março de 2020, e prorrogada pelo Decreto n° 27. de 06 de 
; .. ltml de 2020. 

§ 1 '' Ficam excetuados do caput, sem limitação de horário, o funcionamento de làrmácias. 
comérc io atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados. padarias. 
lo.Jas de produtos alimentícios, inclusive de venda de chocolates. lojas de cuidados animais e 
msumos agrícolas, lojas de cosméticos, postos de combustíveis. lojas de com·eniências. 
ótic1s. bonacharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas e 
cstab~lecimentos de venda de materiais hospitalares. 

§ 2. '' Ficam excetuados do capul o funcionamento de lojas ele Yenda de materiais de 
CC'n trução, lojas ele venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores e 
!·estaurantes, com limitação ao horário das 1 Oh às 16h horas para atend imento presenciaL 
não se aplicando a referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento c para 
ert1 ~gas (delive1y). 
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§ 3.0 A l imitaç~io horária prevista no § 2.0 não é aplicada a restaurantes localizados às 
Pl at ,::1:ens de rodovias estaduais e federais, excetuados aqueles em áreas urbanas. aos quais a 

rest ição é aplicada. 

§ -ll " No caso de· o estabelecimento comercial abrangido pela regra elo § 1.0 contar em suas 
aep.:ndências com restaurante, as ati vidades de fornecimento ele al imentação aos clientes 
dcv-::m observar o horário previsto no § 2°. 

§ 5." Enquadram-se no conceito de lojas de venda de materiais ele construção. a que se refere 
o ~ ?.0

. os estabelecimentos de venda de ferragens. ferramentas. material elétrico. materiais 
hid .. íu licos, tintas, vernizes e matérias para pintura, mármore, granitos e pedras de 
revesti mento. vidros. espelhos e vi trais, madeira e artefatos e cimento. ca l. areia. pedra 
brit.•da. tijo los e telhas. 

§ 6:' Ficam e>:ccpcionadas do capul as mercearias, que estão autori zadas a runcionar das 06h 
às 22h. 

§ 7. Fica vedado o consumo presencial em lojas de conveniência c merceari as. 

~ 8.') O ümcionamento das óticas será admitido apenas para atend imento de clientes que 
:·~ec 'SSitem adquirir ou fazer manutenção em óculos de prescrição. 

§ 9. 1 A suspensão prevista no caput não impede que o estabelecimento comercial realize 
entH::ga de produtos (delivery). 

Art. 3.0 Independentemente de autorização específica concedida pela autoridade sanitária 
municipal, fica autorizada a reali zação de velórios nas quadras ele esporte dos Distritos. 
d ·.:~ndo-se observar as demais restrições impostas pelo art. 3.0 do Decreto n° 23. de 21 de 
março de 2020. 

Art. -L" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, ao quinze dias do 
m r~ de ahri l do ano d e dois mil c vinte (15/04/2020). 

Puolicado no portão de entrada 
tia Pll feitura 1V1unic1pal de lúna 
• ES ~ s 14:00 h r s do dia 
:.5, 0· '-020. 

\~ELITON 


