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DECRETO Nº 2.012, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

“Altera o artigo 4° do Decreto Municipal n° 2002, 

de 24 de abril de 2020 e dá outras providências”. 

 

A Prefeita do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; Decreto Estadual no 4593-R, de 13 de março de 2020; o 

disposto no Decreto Municipal n° 1.915/2020, que declara situação de 

emergência de saúde pública, no Município de Piúma, decorrente de pandemia 

em razão do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Decreto 

Municipal n° 2002, de 24 de abril de 2020, em decorrência do crescente número 

de infectados pelo vírus em todo o território nacional, no Estado do Espírito 

Santo, especialmente no Município de Piúma; 

CONSIDERANDO que o Município de Piúma já vem adotando 

medidas de prevenção quanto à transmissão do vírus COVID-19. 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Altera o art. 4° do Decreto Municipal n° 2002, de 24 de abril 

de 2020, passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 4º - Fica mantida a suspensão, até o dia 08 de maio de 2020: 

I - atividades de cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, 

clubes recreativos, bares, quiosques, espaços culturais, e afins; 

II - funcionamento de academias de esporte de todas as 

modalidades;  

III - visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e 

privadas. 

Parágrafo Único – As demais atividades suspensas anteriormente 

por Decretos Estaduais e não referidas neste artigo passarão a ser 

regulamentadas nos termos do presente Decreto”. 
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Art. 2°. Acrescenta o §4° ao art. 5° do Decreto Municipal n° 2002, de 

24 de abril de 2020, com a seguinte redação: 

“Art. 5º - (...) 

(...) 

§4° – O horário de funcionamento dos estabelecimentos que 

permitam o funcionamento na modalidade de autosserviço e de consumação no 

local será de 10:00 horas até às 16:00 horas. 

 

Art. 3°. Este decreto entra em vigor em 30 de abril de 2020, 

revogam-se quaisquer disposições em contrário. 

 

 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

 

Piúma/ES, 30 de Abril de 2020. 

 

 

 

REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA 

Prefeita em exercício do Município de Piúma 

 

 

 


