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DECRETO Nº 056/2020  

DE 02 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

ESTABELECE MEDIDAS PARA 
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E 
ECONÔMICA, EM RAZÃO DA 
CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA 
NO MUNICÍPIO, DEVIDO A DOENÇA 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, no uso das suas 

atribuições legais que lhe confere o Art. 73, incisos VII e XXXII da Lei Orgânica do 

Município,  

 

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados e Senado Federal 
da Mensagem Presidencial, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em 
razão do novo Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de observância do Plano de Contingência 

Nacional para infecção humana pelo novo Coronavírus COVID-19, executado pelo 
Ministério da Saúde;  

 
CONSIDERANDO a deliberação da Assembleia Legislativa do Estado Pará e 

também da Câmara Municipal de Rondon do Pará, por meio do Decreto Legislativo nº 
001/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito municipal; 
 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Federal nº 10.282/2020 e Decreto 
Estadual nº 609/2020; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 780/2020, que autoriza a adoção de 

medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, visando 
a minimização dos seus efeitos para toda a população, especialmente para àqueles que 
se encontrem em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º As medidas previstas neste Decreto tem como objetivo garantir a 

minimização dos efeitos das medidas estabelecidas para o enfrentamento da pandemia 

mundial do novo Coronavírus, visando o fornecimento de cestas básicas para atendimento 

à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica no âmbito 

municipal. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Poder Executivo 

 
 

Rua Gonçalves Dias, nº 400–  Centro - Rondon do Pará / Pará – Fone/Fax: (94) 3326-1584/1494 – CEP 68638-000 

 

 

Art. 2º Fica criada Central Única de Armazenamento, Arrecadação e 

Organização para Distribuição de Cestas Básicas à população em situação de 

vulnerabilidade social e econômica. 

 

Parágrafo único: A Central Única de Armazenamento, Arrecadação e 

Organização para Distribuição de Cestas Básicas funcionará na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, no pátio da Prefeitura Municipal, e o atendimento será feito mediante prévio 

contato pelo telefone (94) 99147-1141. 

 

Art. 3º A distribuição será feita por intermédio da Secretaria Municipal de 

Promoção e Assistência Social, tendo por base as pessoas inscritas no Cadastro Único 

do Governo Federal e no Cadastro Municipal que possuem o Cartão Nutrição. 

 

Art. 4º As pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica que não 

possuem cadastro junto ao Governo Federal e/ou Municipal poderão requerer o auxílio 

mediante solicitação pelo telefone citado no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, 

cabendo ao profissional habilitado da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social avaliar e exarar parecer de enquadramento ou não à necessidade do recebimento. 

 

Parágrafo único: A distribuição das cestas básicas será feita exclusivamente 

por equipe designada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, que 

deverá seguir todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde, visando diminuir 

os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus (covid-19). 

 

Art. 5º No caso de doações voluntárias de cestas básicas, feitas por pessoas 

físicas ou jurídicas em geral, deverá ser feita mediante prévio contato telefônicos e 

encaminhadas a Central de Armazenamento, Arrecadação e Organização para 

Distribuição de Cestas Básicas, que procederá com o devido encaminhamento às famílias 

necessitadas, como forma de evitar aglomerações e possível contaminação pela doença 

COVID-19. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se e cumpra-se. 

 
 

                Gabinete do Prefeito, em 02 de abril de 2020. 
 
 
 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 
Prefeito Municipal 

 


