
 

 

DECRETO Nº 5.889/2020 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO 
DAS MEDIDAS PARA 
PREVENÇÃO DO CONTÁGIO 
PELO SARS COV2 (COVID-19 - 
NOVO CORONAVÍRUS), 
FECHAMENTO DO COMÉRCIO 
NÃO ESSENCIAL NOS FINAIS 
DE SEMANA, NO MUNICÍPIO 
DE IBIRAÇU/ES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 

Orgânica Municipal e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R, 

nº. 4636-R do Governo do Estado do Espírito Santo e PORTARIA Nº 094-

R, DE 23 DE MAIO DE 2020 da Secretaria de Estado da Saúde, e; 

                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

declara pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus 

(Covid-19); 

 

Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  
 

Considerando os termos do Decreto Estadual nº. 4636-R de 19 

de abril de 2020 e PORTARIA Nº 094-R, DE 23 DE MAIO DE 2020 da 

Secretaria de Estado da Saúde, que ampliaram flexibilização do Comércio; 

 

Considerando o resultado do mapeamento do risco de contágio 

do COVD-19, realizado nos municípios deste Estado, que deu por risco 

moderado o Município de Ibiraçu, conforme Portaria SESA Nº 92 - R DE 
23/05/2020; 
 

Considerando o avanço do contágio em nosso Estado e nos 

Municípios vizinhos; 

 

Considerando as recomendações do Ministério Público, que visa 

combater as aglomerações de pessoas. 

  



 

 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O presente Decreto trata de medidas qualificadas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública em âmbito municipal 

decorrentes do surto causado pelo novo coronavírus (COVID-19), em 

especial, artigo trata do funcionamento com restrições dos 

estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais de atividades 

não essenciais no âmbito Municipal aos finais de semana. 

 

§ 1º Mantida as regras de abertura do Comércio dispostas nos 

Decretos Municipais anteriores, determina-se que somente é admissível o 

atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais, restaurantes e 

pesque e pague, galerias e centros comerciais em dias úteis, de segunda à 

sexta-feira, proibido tais atividades aos finais de semanas para os 

comércios não essenciais no âmbito municipal. 

 

§ 2º A limitação prevista no §1° não impede a comercialização 

remota por estabelecimento, que deve manter suas portas fechadas, mas 

com possibilidade da retirada pelo cliente de produtos em área externa do 

centro comercial por meio de veículo no sistema drive thru, ou a entrega 

de produtos na modalidade delivery. 

 

§ 3º Ficam excetuados do §1° o funcionamento de caixas 

eletrônicos e o atendimento realizado mediante canais como telefone, e-

mail e congêneres. 

 

§ 4º Não é aplicada a limitação horária de funcionamento 

prevista no § 1º para retiradas pelo cliente em área externa do 

estabelecimento e para entregas de produtos na modalidade delivery. 

 

§ 5º Fica excetuado do disposto no § 1º, o funcionamento, 

mesmo que no interior de galerias e centros comerciais, de farmácias, 

comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, 

supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias, lojas de produtos 

alimentícios, postos de combustíveis, borracharias, oficinas de reparação 

de veículos automotores e de vendas de materiais hospitalares. 

 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, e vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência causado pelo coronavirus (COVID-19). 

 



 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 03 de junho de 

2020. 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração em 03 de 

junho de 2020. 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos   

 


