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DECRETO MUNICIPAL Nº 5.662/2020                                     DE, 29 DE MAIO DE 2020. 

 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N. 5.658, 

DE 26 DE MAIO DE 2020. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, Estado de 

Rondônia, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 75, XXVII, da Lei Orgânica; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 25.049, de 14 de maio de 

2020, que instituiu o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção 

e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus – COVID19 no âmbito do 

Estado de Rondônia, reitera a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o 

território estadual e revoga o Decreto n. 24.979, de 26 de abril de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 5.582, de 27 de março de 

2020, que declarou o Estado de Calamidade Pública no Município de Pimenta Bueno em 

razão da pandemia causada pelo Coronavírus, devidamente encaminhada e aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 5.652, de 18 de maio de 

2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto no § 5º do artigo 11 do Decreto 

Estadual 25.049, de 14 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 5.658, de 26 de maio de 

2020; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Acrescenta o inciso IV ao artigo 2º do Decreto Municipal n. 

5.658, de 26 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º ... 

 

[...] 

 

IV - Por descumprimento das medidas elencadas nos incisos I ao IV 

do art. 8º, do Decreto Estadual n. 25.049/2020, observando a fase em que se encontrar o 

Município de Pimenta Bueno, multa de 10 (dez) UVF: 

 

a) na Primeira Fase - distanciamento social ampliado - é constituída 

pelas atividades essenciais indicadas no Anexo I do Decreto Estadual n. 25.049/2020; 
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b) na Segunda Fase - distanciamento social seletivo - será mantido o 

funcionamento das atividades descritas no Anexo I e Anexo II do Decreto Estadual n. 

25.049/2020, podendo ser alterada conforme critérios sanitários, de saúde e econômicos; 

 

c) na Terceira Fase - abertura comercial seletiva - são permitidas 

todas as atividades COM EXCEÇÃO das constantes no Anexo III do Decreto Estadual n. 

25.049/2020, podendo ainda, serem alteradas conforme critérios sanitários, de saúde e 

econômicos; e 

 

d) na Quarta Fase - abertura comercial ampliada com prevenção 

contínua – haverá reabertura total com os critérios de proteção à saúde coletiva, enquanto 

houver circulação do vírus sem medida de proteção efetiva (vacina). 

 

Art. 2º Altera o artigo 6º do Decreto Municipal n. 5.658, de 26 de maio 

de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 6º As obrigações e penalidades estabelecidas no artigo anterior 

também se aplicarão aos proprietários de estabelecimentos comerciais que não 

comunicarem a Secretaria de Saúde de funcionários que estejam com sintomas e/ou 

suspeita de contaminação pelo COVID-19.  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua assinatura. 

 

Palácio Vicente Homem Sobrinho, 

Pimenta Bueno/RO, 29 de maio de 2020. 

 

 

Arismar Araújo de Lima 
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