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DECRETO N9 4.703, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre o horário de funcionomento do

comércio no feriadõo de junho de 2020 e dá

outros providêncios.

O PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais, em especial no

disposto no art. 89, incisos lll, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o reconhecimento de Pandemia, pela Organização

Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória - COVID-

L9, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoY-2, e em razão disso a

adoção das medidas de restrição de convívio social adotado por todos os Entes

da Federação;

CONSTDERANDO o Decreto Municipal ne 4.666, de 18 de março de2020,
que declarou situação de emergência em saúde pública em Capinópolis em

decorrência da Pandemia do novo Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal ne 4.7Ot, de 5 de junho de 2A20,

que declarou estado de calamidade pública em Capinópolis em decorrência da

PandemÍa do novo Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO a Decisão do Supremo Tribunal Federa na ADI 6341, em

que reconheceu a competência concorente de estados, Distrito Federal,

municípios e União no combate à COVID-19;

CONSIDERANDO que a Reunião do Comitê Extraordinário do COVID-L9,

realizada na data de 4 de junho de2O2O;

CONSIDERANDO a necessidade inadiável de evitar aglomerações na

cidade como medida essencial ao enfrentamento à Pandemia em decorrência

do novo Coronavírus - COVID-19;

DECRETA:

Art. 1s O horário das atividades de comércio no feriadão de junho de

2O2A, constituído dos dias de tl a 15 de junho de 2O2O, encerrará,
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improrrogavelmente , as 21- horas em toda cidade de Capinópolis como medida

de evitar a circulação ou potencial aglomeração de pessoas na cidade.

§ 1e Após o horário especificado no caput, permite-se apenas o serviço

delivery, ou seja, apenas o serviço de entrega de mercadorias em casa.

§ Ze. Os estabelecimentos comerciais tipo bares, lanchonetes,

restaurantes, distribuidoras de bebidas, tabacarias, sorveterias e afins deverão

redobrar os esforços para evitar a aglomeração de consumídores durante o

feriadão especificado no coput, tanto na área interna quanto nas imediações dos

esta belecimentos.

§ 3e O comércio varejista de roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos
e afins deverá permanecer fechado nos dias LL, L4 e 15 de junho de 2020.

Art. 2e As praças públicas municipais permanecerão interditadas, como
medida de evitar a circulação ou potencial aglomeração de pessoas na cidade

durante todo o feriadão especificado no art. 1e.

Art. 3e Determina-se que haja durante todo o feriadão especificado no

art. l-e o serviço de propaganda volante veiculando mensagens informativas de

enfrentamento ao Covid-l-9 nas vias públicas da cidade.

Art. 4e Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinópolis, 9 de junho de 2020.

Prefeito Municipal
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