
DECRETO Nº 17.233 DE 23 DE MARÇO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE MEDIDA EMERGÊNCIA
DE  SAÚDE  PÚBLICA DECORRENTE  DO
NOVO  CORONAVÍRUS  (COVID-19)  NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo, 

Considerando  a  necessidade  de  reforçar  no  âmbito  do  Município  de  Castelo  as
determinações exaradas pelo Decreto Municipal nº  17.226 de 18 de março de 2020, bem
como as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo no enfrentamento da
pandemia global causada pelo novo Coronavírus; 

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam definidas neste Decreto novas medidas de enfrentamento ao coronavírus
(Covid-19) em caráter complementar às instituídas pelo Decreto nº 17.226, de 18 de março de
2020, que permanece integralmente vigente.

Art. 2.º Ficam suspensos no âmbito do Município de Castelo:

I - o funcionamento de estabelecimentos comerciais, a partir do dia 21 de pelo prazo
de 15 (quinze) dias.

II - o atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas, a
partir do dia 23 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias;

III - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; 

IV - o acesso às praças, parques e estâncias ecológicas e de interesse turístico, públicas
ou privadas;
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 § 1.º Ficam excetuados do inciso I do caput o funcionamento de farmácias, comércio
atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, alimentação,
lojas  de  cuidados  animais  e  insumos  agrícolas,  postos  de  combustíveis,  restaurantes  e
lanchonetes. 

§ 2.º O funcionamento dos restaurantes e lanchonetes, admitido na forma do § 1º, fica
limitado ao horário de 16:00 horas para atendimento e consumo presencial, não se aplicando a
referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento e para entregas (delivery).

§ 3.º No caso de o estabelecimento comercial abrangido pela regra do § 1º contar em
suas  dependências  com  restaurante  e/ou  lanchonete,  as  atividades  de  fornecimento  de
alimentação aos clientes devem observar o § 2.º .

§ 4.º A suspensão prevista no inciso I não impede que o estabelecimento comercial não
relacionado no § 1.º realize entrega de produtos (delivery).

§ 5.º Fica proibido a venda para consumo imediato de bebidas alcoólicas em qualquer
estabelecimento  comercial  e  arredores,  bem como  em  espaços  públicos,  a  fim  de  evitar
aglomerações.

§ 6º Os estabelecimentos cujo funcionamento é facultado nos termos do § 1.º ficam
obrigados a: 

I – para farmácias, comércio atacadista, supermercados e padarias:

a) limitar o número de pessoas em seu estabelecimento até cinco vezes o número de
guichês ou caixas para pagamento; 

b) limitar a uma pessoa por grupo familiar a entrada nos estabelecimentos descritos no
item I, bem como orientar os clientes a manter o afastamento físico entre si;

c) ordenar o fluxo de pessoas de modo a evitar aglomerações ou tumultos no exterior
do estabelecimento, 

d) manter o ambiente ventilado;

e) manter higienizados os objetos de uso comum conforme normas estabelecidas pelos
órgão competentes, tais como: carrinhos, cestos de compra, máquinas de cartão de créditos,
prateleiras, balcão de atendimento, caixas e outros.

II – para restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos de alimentação e padarias que
sirvam alimentação para consumo no estabelecimento: 

a)  disponibilizar álcool em gel com concentração mínima de 70º ou lavatório com
água, sabão e toalhas de papel descartáveis para uso dos clientes; 

b) restringir o recebimento de pessoas a dois terços (2/3) da capacidade de lotação do
estabelecimento definida em alvará ou, na falta da informação, à quantidade usual de clientes;
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c) observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de 1,5m (um metro e
meio);

d) adotar as medidas referidas nas alíneas C, D e E do inciso I deste parágrafo.

§ 7.º Estão incluídos na determinação de suspensão de funcionamentos relacionados
no  inciso  I  e  não  estão  excepcionados  pela  regra  do  §  1.º  os  estabelecimentos  que
preponderantemente desempenhem atividade de bar. 

§ 8.º Fica excetuado do inciso II do caput os atendimentos referentes aos programas
bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (Covid 19),
bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves e  o funcionamento de caixas
eletrônicos. 

§ 9.º Em caso de descumprimento do disposto neste art. 2º, será cassado o alvará de
funcionamento do estabelecimento, em caso de reincidência.

Art.  3.º  A  critério  da  autoridade  sanitária  municipal,  pode  ser  determinado  o
encerramento de evento de qualquer natureza, festivo ou não, público ou privado, ainda que
de âmbito familiar,  independentemente do número de pessoas  que tenham o potencial  de
propagar a transmissão do novo Coronavírus.

Art.  4.º  Em caso  de  descumprimento  do  disposto  neste  Decreto  e  no  Decreto  nº
17.226/2020, o Prefeito, a Secretária de Saúde ou outra autoridade sanitária poderá requisitar
força policial sem prejuízo do encaminhamento do fato à Procuradoria-Geral do Município e
ao Ministério Público para adoção das providências legais cabíveis contra os responsáveis.

Art.  5.º  Aplica-se  aos  casos  de  descumprimentos  ao  disposto  neste  Decreto  e  no
Decreto n° 17.226/2020 a pena descrita no art. 286 do Código Penal.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 23 de março de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
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