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DECRETO nº 204/2021 

DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE AJUSTES NAS AÇÕES DE 
CONTROLE DA PANDEMIA NO MUNICIPIO DE 
RONDON DO PARÁ (PA), COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, Estado do Pará, 
no uso das atribuições legais previstas nos Artigos 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Rondon do 
Pará. 

CONSIDERANDO a situação de emergência mundial decorrente da PANDEMIA do novo 
Coronavírus (COVID-19), o que requer o emprego de medidas de prevenção e contenção de danos e 
agravos à saúde pública de forma urgente com fito a controlar a disseminação em massa, mas 
ressalvando a manutenção das atividades econômicas como fontes primárias de emprego e renda; 

CONSIDERANDO que o PLANO DE VACINAÇÃO da população do Município de Rondon 
do Pará já está em execução, e que isso poderá significar em um médio prazo a imunização do nosso 
povo; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 800 e suas alterações, bem como a 
Recomendação 19/2020 do Ministério Público do Estado do Pará, e que se trata de medida excepcional 
e temporária, e tem como único objetivo resguardar o interesse da coletividade, podendo ser revisto caso 
os indicadores da EPIDEMIA em nosso município sofram mudanças. 

D E C R E T A : 

Art. 1º. Fica mantida a atuação da FORÇA TAREFA criada para fiscalizar os cuidados 
sanitários de todos os estabelecimentos públicos e privados, mantendo-se os protocolos e sanções 
previstas no Decreto 155/2021; 

Art. 2º.  Todos os estabelecimentos, sejam entidades públicas ou privadas, comércios, 
igrejas ou associações deverão limitar o acesso de seus frequentadores ao montante de 50% (cinquenta 
por cento) de sua capacidade, bem como deverão disponibilizar álcool em gel, e máscaras descartáveis 
para aquelas pessoas que não dispuserem do equipamento de proteção individual. 

§1° Bares, restaurante, lanchonetes e similares, só poderão disponibilizar mesas com dois 
assentos, com exceção daquelas compostas por membros da mesma família, limitado a duas mesas 
ajuntadas com no máximo seis cadeiras, e com a distância mínima de 2m (dois metros) entre as demais, 
respeitando a limitação de 50%(cinquenta por cento) de sua capacidade. 

§2° Instituições de ensino particular podem funcionar mediante apresentação de plano de 
aulas escalonadas, respeitando a limitação de 50%(cinquenta por cento) de alunos por vez em sala de 
aula, seguindo as regras de cuidados sanitários definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

§3° As Academias de ginástica, escolinhas de esportes e similares deverão respeitar a 
limitação de 50%(cinquenta por cento) de sua capacidade, devendo respeitar as regras de 
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distanciamento social e os cuidados sanitários de higienização de seus equipamentos para prevenção 
ao COVID-19. 

§4° Qualquer prova ou concurso que se realize durante a vigência do presente Decreto 
deverá atender aos cuidados sanitários para não pôr em risco seus participantes e as pessoas que 
trabalharão no certame. 

§5° Qualquer entidade que descumprir as regras prevista neste Decreto estará sujeita ás 
sanções previstas em seu texto. 

 Art. 3º. Fica determinada a suspensão de qualquer atividade econômica não essencial, 
diariamente a partir das 24hs até às 5:00hs do dia seguinte, enquanto perdurar a situação de gravidade 
pandêmica do Coronavírus (COVID-19). 

Art. 4º. Ficam permitidas a partir desta data atividades esportivas coletivas, além da 
liberação de  balneários, beiras de rios, dentre outros, que sejam abertos ao grande público, inclusive na 
ZONA RURAL deste município, desde que sejam respeitados os cuidados sanitários e o limite de 50% 
(cinquenta por cento) previsto no Art. 2º. do presente Decreto. 

§1° Estão proibidas festas, shows, rodeios ou qualquer evento onde possa haver grande 
concentração de pessoas, salvo as atividades regulamentadas no presente Decreto;; 

§2° Fica permitida a realização de eventos privados de no máximo 100 (cem) pessoas, 
desde que a capacidade do local onde se realizará o evento respeite o limite de 50% (cinquenta por 
cento). 

Art. 5º. O Município fará ampla divulgação das medidas adotadas por este DECRETO nos 
meios de comunicação, rede sociais, rádios locais, carros de som e portal da transparência do município 
de Rondon do Pará, para conscientizar a população quanto necessidade de cumprir as medidas de 
enfretamento ao COVID-19. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá sua vigência até 30 
de março de 2021, ou até que mude a situação epidemiológica no Município de Rondon do Pará, podendo 
ser prorrogado por mais 40 dias. 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete da Prefeita, em 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

  

     ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA                                   VALBER CARLOS MOTTA 
                 Prefeita Municipal                                        Secretário Municipal de Administração,  
                                                                                                   Planejamento e Gestão 
                                                                                                     Decreto nº 009/2021 


