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DECRETO Nº 087/2020 
  

DE 22 DE JUNHO DE 2020. 
 

 
ESTABELECE MEDIDAS COMPLEMENTARES EM 
RELAÇÃO À PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 
CONTENÇÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, 

no uso das atribuições que lhe confere o Art. 73, incisos VII e XXXII, da Lei Orgânica 
Municipal; e 

 
 

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 Coronavirus, assim como o reconhecimento desta 
pandemia pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Câmara Municipal de 
Rondon do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de somar forças entre o combate ao 
COVID-19 e manutenção das atividades econômicas essenciais, o Município de 
Rondon do Pará já implantou várias medidas de enfretamento a pandemia, 
destacando: a) unidade de saúde exclusiva para atender paciente com sintomas 
gripais ou de Covid-19; b) cabine de desinfecção; c) realização de teste rápido; d) 
fornecimento de medicamentos conforme protocolos médicos; e) orientação a 
população quanto ao uso de máscaras, hábitos de higiene e distanciamento entre 
pessoas; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão em 
constante diálogo com os empresários locais, exigindo que cada comércio 
mantenha Kits de higiene e controle do fluxo de pessoas em cada estabelecimento; 

CONSIDERANDO que grande parcela do empresariado local expôs 
sobre a dificuldade financeira das suas atividades, temerosos inclusive do 
fechamento de empresas e demissões de funcionários. 

CONSIDERANDO, por fim, o dever de adotar e recomendar medidas 
emergenciais e temporárias complementares de prevenção, controle e contenção 
de riscos face o cenário epidemiológico.   
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DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica instituído o plano de retomada econômica no Município, no 
entanto o mesmo submete-se a contribuição da sociedade civil e todo setor 
produtivo, com o objetivo de implementar ações e medidas estratégicas de 
enfrentamento à pandemia decorrente da COVID- 19 e de estabelecer parâmetros 
gerais para balizar as decisões municipais sobre o funcionamento das atividades 
econômicas.  

 

 Art. 2º Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saúde que através da 
Vigilância Sanitária, juntamente com a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), 
DEMUTRAN intensifiquem as medidas de sanitização, fiscalização e penalização, 
realizando o remanejamento da equipe da Defesa Civil (barreiras sanitárias) para 
compor o quadro de ações de fiscalizações no Município. 

Parágrafo Único: Fica mantido os atendimentos ininterruptos da Unidade de 
Referência em Síndrome Gripal, bem como o monitoramento contínuo de todas as 
pessoas com sinais e sintomas de gripe, aumentando o quantitativo de realização 
de testes rápidos para o público alvo estabelecido através de protocolos instituidos 
pelo Ministério da Saúde (MS) e Secretaria de Saúde Pública do Estado (SESPA), 
garantindo também a adequação do Hospital Municipal para atendimento de 
pacientes com a COVID-19. 

 

Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais e de serviços, conforme os horários constantes no anexo único deste 
Decreto, devendo ser observado os protocolos de distanciamento social e todos 
outros emitidos pelos órgãos de saúde sobre higienização e desinfecção, e 
especialmente o seguinte: 

I – Proibir a ocorrência de aglomeração de pessoas no interior do 
estabelecimento ou em ambientes abertos adjacentes;  

II – Somente permitir o ingresso de clientes no interior dos 
estabelecimentos quando estes estiverem utilizando máscaras de proteção facial; 

III - Funcionar com lotação máxima de até 50% (cinquenta por cento) de 
sua capacidade, inclusive em área de estacionamento; preferencialmente com 
equipes reduzidas; 

IV - Disponibilizar forma de higienização de mãos na entrada para cada 
cliente, com água, sabão e toalhas descartáveis de papeis ou álcool 70º INPM, bem 
como a fixação de cartaz informativo sobre as condutas de distanciamento, sendo 
de responsabilidade do comerciante a fiscalização e controle; 
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V – Fazer a limpeza e desinfecção de pisos e banheiros por, no mínimo, 
três vezes ao dia com água sanitária ou água clorada, bem como corrimãos, 
maçanetas, mesas, balcões e aparelhos eletrônicos devem ser higienizados com 
álcool a 70º, ou outro produto equivalente de mesma eficácia; 

VI – Proceder a marcação para filas, com a distância mínima de 02 (dois) 
metros para pessoas cada cliente, inclusive em áreas externas. 

VII - salões de beleza, barbearias e afins deverão observar o 
distanciamento de 02 (dois) metros entre cada cliente e somente poderá realizar 
atendimentos mediante prévio agendamentao, não sendo permitida a espera no 
local. 

§1º As igrejas, templos religiosos, academias de ginástica, artes marciais 
e estabelecimentos de atividades físicas, bares, restaurantes, padarias, 
lanchonetes e similares, retomarão funcionamento, devendo cumprir os protocolos 
sanitários que foram criados para cada estabelecimento. 

§2º Os protocolos estarão disponíveis para consulta no Portal da 
Prefeitura de Rondon do Pará, em um campo destinado ao Covid- 19, conforme o 
link a seguir: https://coronavirus.rondondopara.pa.gov.br/. 

 

Art. 4º - Fica suspenso, no âmbito do território do município de Rondon 
do Pará: 

I - Expedição de licença ou autorização para eventos, reuniões e/ou 
manifestações, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, excetuada as 
reuniões do Poder Legislativo Municipal; 

II - atividades coletivas na rede de saúde, tais como grupos de 
hipertensos, diabéticos, gestantes, idosos e correlatos;  

III - visitação a pacientes internados, salvo autorização expressa da 
direção do hospital. 

IV - o atendimento presencial nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, quando este puder ser mantido de modo eletrônico ou telefônico; 

 

Art. 5º - É obrigatória a utilização de máscara facial em todo o território 
do Município de Rondon do Pará, respeitando o já disposto no artigo 1º do Decreto 
Municipal n° 065/2020. 

 

Art. 6º - Fica vedada aglomeração de pessoas em locais abertos ou 
fechados, vias ou logradouros públicos, a fim de se evitar a 
propagação/transmissão do vírus, e consequentemente o adoecimento da 
população. 
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Art. 7º - Somente farmácias, hospitais e laboratórios que possuam licença 
sanitária vigente poderão realizar a testagem para o coronavírus e deverão 
observar o que segue: 

I- Cumprir o Protocolo de Conduta de Testagem do Coronavírus 
estabelecido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal; 

II- Encaminhar ao Departamento de Vigilância em Saúde Municipal, até 
as 16h de cada dia, cópias das Fichas de Notificação de Síndromes Gripais – SG 
referentes a todos as testagens realizadas nas últimas vinte e quatro horas. 

 

Art. 8º - O descumprimento das normas previstas neste decreto sujeita 
os infratores, progressivamente, às seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa diária de 20 UFM´s (unidade fiscal municipal) para pessoas 
físicas, e em caso de reincidência 50 UFM´s (unidade fiscal municipal); 

III – Multa diária de 50 até 100 UFM´s (unidade fiscal municipal) para 
pessoas jurídicas, por pessoa sem máscara ou que não esteja obedecendo o 
distanciamento e demais exigências dentro do estabelecimento, sendo cobrada em 
dobro no caso de reincidência; 

IV – Embargo ou Interdição total; 

V – Cassação de alvará. 

Parágrafo único: as aplicações das penalidades supramencionadas 
também incidirão quando qualquer pessoa física ou pessoa jurídica dificulte ou 
oponha-se à execução de medidas e os protocolos de saúde que fomentam a 
prevenção da COVID19 e sua disseminação. 

 

Art. 9º - A aplicação das sanções dispostas no artigo anterior não exime 
o infrator de responsabilidade por infração de medida sanitária de acordo com a 
legislação vigente, em especial o art. 268 do Código Penal. 

 

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Saúde através do Comitê COVID-19 
realizará reuniões com equipe técnica e representantes de todos os seguimentos 
da sociedade com vista à elaboração de ações e iniciativas voltadas ao 
monitoramento e enfrentamento da pandemia. 

 
Art. 11 - Os estabelecimentos bancários e casas lotéricas deverão agir 

de modo a não permitir filas externas, devendo imediatamente distribuir senhas 
para atendimentos em horários determinados, com dispersão de toda e qualquer 
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aglomeração, além de proteção aos grupos de risco, sob pena de multa, interdição 
do estabelecimento e demais responsabilizações cabíveis. 

 
Art. 12 - As casas noturnas e estabelecimentos similares permanecerão 

fechados, sendo assegurada reavaliação nos próximos dias, a depender da 
situação epidemiológica. 

 
Art. 13 - Ficam prorrogadas as medidas previstas e adotadas por esta 

municipalidade por intermédio do Decreto nº 046/2020, de 17 de março de 2020, 
que “dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da 
administração pública pra a prevenção do contágio da doença COVID-19, o 
enfrentamento no que tange à saúde pública de importância internacional 
decorrente à Pandemia e dá outras providências”. 

 
Art. 14 - No âmbito do Município de Rondon do Pará, naquilo que for 

compatível, aplica-se as disposições legais previstas no Decreto Presidencial nº 
10.282/2020 e Decreto do Governador do Estado do Pará de nº 800/2020. 

 

Art. 15 – Fica determinado o toque de recolher diariamente a partir das 
23h30min até às 5h do dia seguinte, enquanto perdurar a situação de pandemia do 
coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 16 – Ficam revogadas as medidas inicialmente previstas e adotadas 
por esta municipalidade por intermédio do Decreto nº 051/2020. 

 

Art. 17 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, podendo ser revisto a qualquer tempo 
em razão da situação epidemiológica. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Rondon do Pará, Estado do Pará, aos 
22 dias do mês de junho de 2020. 

 

 
ARNALDO FERREIRA ROCHA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 
 

ESTABELECIMENTOS HORÁRIO 

Abertura Fechamento 

FEIRAS, PEIXARIAS E HORTIFRUTIS 07h00 19h00 

DEPÓSITOS E DISTRIBUIDORAS 06h00 23h00 

CONSTRUÇAO CIVIL 07h00 17h00 

HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS, MERCADOS 
E MERCEARIAS 

07h00 21h00 

MARCENARIA, METALÚRGICA E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 

08h00 18h00 

COMÉRCIO POR ATACADO 08h00 17h00 

PET SHOPS, LOJAS DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, 
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS 

08h00 18h00 

AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASA LOTERICAS 08h00 18h00 

ALIMENTAÇAO- PRODUÇAO DELIVERY 08h00 23h00 

COMÉRCIO VAREJISTA 08h00 17h00 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO 
ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS FINANCEIROS, 
INCLUSOS OS PROFISSIONAIS LIBERAIS 

08h00 17h00 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA, ARTES MARCIAIS E 
ESTABELECIMENTOS 

06:00h 22h00 

BARES, RESTAURANTES, PADARIA, LANCHONETES 
E SIMILARES 

06:00h  23h00 

ESTÉTICA- SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E 
AFINS 

08h00 18h00 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, OFICINAS 
MECÂNICAS, BORRACHARIAS, AUTO PEÇAS, 
ATIVIDADES ACESSÓRIAS, DE SUPORTE E A 
DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS; 

 

 

 

 

24 HORAS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS E 
CONGÊNERES 

COMÉRCIO DE GÁS GLP, FARMÁCIAS E 
DROGARIAS  
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