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Estado de Rondônia 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ 
Procuradoria Geral do Município 

DECRETO N. 282/2021                                           DE  26 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

“Institui o Sistema de Distanciamento Social 

controlado para fins de prevenção e de 

enfrentamento à pandemia causada pelo 

novo Coronavírus – COVID 19, no âmbito do 

Município de Urupá; reitera a declaração de 

Estado de Calamidade Pública em todo o 

território municipal, recepciona o Decreto n. 

26.134 de 17 de junho de 2021 e suas 

alterações, a Lei Estadual n. 4.788 de 04 de 

junho de 2020 e dá outras providências. ” 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, Estado de Rondônia, no uso das 

atribuições legais e visando regulamentar, no âmbito do Município o disposto na Lei Federal 

n. 13.797, de 06 de fevereiro de 2020, a Lei Estadual n. 4.788 de 04 de junho de 2020 e o teor 

do Decreto Estadual 26.134 de 17 de junho de 2021. 

Considerando a necessidade de atuação integrada e coordenada com os órgãos 

municipais de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica para monitoramento, prevenção, 

fiscalização ao enfrentamento do COVID-19, e ainda, a continuidade do Município de Urupá à 

fase 1. 

Considerando que o Município de Urupá está classificado na Fase 1 pela Portaria 

Conjunta n. 035 de 24 de abril de 2021, que exige maior restrição no combate a pandemia. 

Considerando que após o arrefecimento da quantidade de contaminação pelo 

coronavírus, recentemente entres os meses de agosto a novembro de 2021, houve ligeiro 

aumento de contaminação do COVID-19. Em reunião do dia 19/11/2021, os integrantes do 

Comitê COVID-19, elaboraram com recomendações ao Chefe do Poder Executivo. 
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DECRETA: 

Art. 1º Fica mantido o disposto no art. 1º do Decreto Municipal n. 055, de 21 de março 

de 2020, que declara o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

URUPÁ, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus 

– COVID-19. 

Art. 2º Fica integralmente recepcionada a Lei Estadual n. 4.788 de 04 de junho de 2020 

e o teor do Decreto Estadual n. 25.859 de 06 de março de 2021 e suas alterações: o Decreto 

Estadual 26.134 de 17 de junho de 2021, garantida a independência e harmonia 

constitucional, político-jurídico do Município de Urupá e o Estado de Rondônia. 

Art. 3º Fica integralmente recepcionado o teor da Lei Estadual n. 4.788 de 04 de 

junho de 2020 que dispõe sobre as penalidades ao descumprimento das medidas de saúde 

para o enfrentamento do novo Coronavírus – COVID-19, garantida a independência e 

harmonia constitucional, político-jurídico do Município de Urupá e o Estado de Rondônia. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As notificações e autuações serão realizadas pelas 

autorizadas de saúde, de segurança pública e de fiscalização do Município de Urupá, bem 

como, pelos órgãos estaduais conforme Lei Estadual n. 4.788 de 04 de junho de 2020.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O conselho tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deverão prestar suporte às ações executadas no interesse e na proteção de crianças e 

adolescentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As infrações praticadas pelas pessoas físicas e pessoas 

jurídicas que descumprirem as medidas de saúde, classificam-se em graves e gravíssimas, 

conforme previsto na Lei n. 4.788 de 04 de junho de 2020 estando discriminadas nos anexos I 

a IV deste Decreto Municipal. 

PARÁGRAFO QUARTO: As receitas oriundas das multas aplicadas no âmbito 

Município de Urupá observarão as normas de regência da Dívida Ativa da municipalidade 

sendo os recursos destinados ao Município de Urupá (agência 4007-X, conta corrente: 47.254-

9 – Arrecadação) e posteriormente transferido para o Fundo Municipal de Saúde para ações 

de combate e enfrentamento da pandemia do Coronavírus. 

Art. 4º Os casos omissos serão decididos pela administração municipal em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Saúde, Comitê de Contingência Municipal de Enfrentamento à 
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doença pelo Coronavírus (COVID 19) e a Vigilância Sanitária, com a expedição de normas 

complementares, relativamente à execução deste decreto, com observância ao que dispõe o 

Decreto Estadual n. 25.859 de 06 de março de 2021 e suas alterações. 

Art. 5º Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saúde, limitando-se ao indispensável 

a promoção e à preservação da saúde pública no enfrentamento à epidemia causada pela 

pandemia, mediante ato fundamentado do Secretário, observados os demais requisitos 

legais: 

I. Requisite bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em especial de médicos e 

outros profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção individual (EPI), 

medicamentos, leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre outros que se fizerem necessários; 

II. Importe produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, desde que 

registrados por autoridade sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do Ministério da 

Saúde; 

III. Sempre que necessário, será solicitado o auxílio de força policial para o 

cumprimento do disposto no inciso I; 

IV. De acordo com a necessidade os Bombeiros Civis e os integrantes da Equipe de 

Vigilância farão a dispersão de agrupamentos de pessoas; 

V. Os proprietários e responsáveis dos estabelecimentos comerciais enquadrados 

como os de atividades e serviços essenciais que ostentarem bancos de assento, deverão 

retirá-los e evitar que pessoas fiquem sentadas na frente do estabelecimento comercial; 

VI.  As empresas prestadoras/fornecedoras de serviços e produtos essenciais que não 

evitarem as aglomerações de pessoas e as regras de distanciamento, higienização com 

utilização de álcool em gel, utilização obrigatória de máscaras, para todas as pessoas no 

ambiente, em caso de descumprimento, certamente terão o Alvará de Funcionamento 

cassado. 

Art. 6º Fica proibido a realização de shows ao vivo. 

§1º Fica proibido a utilização das calçadas públicas para a colocação de mesas, os 

clientes devem ficar no interior ou espaço físico do estabelecimento com o devido 

distanciamento. 



 
 

 
 

 
4 Palácio Senador Ronaldo Aragão 

Av. Jorge Teixeira n. 4872 – Bairro Alto Alegre Urupá/RO 
Tel.: 69 3413 2218, Acesse: http://www.urupa.ro.gov.br/ 

Estado de Rondônia 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ 
Procuradoria Geral do Município 

Art. 7º Os bares e lanchonetes poderão funcionar dentro do horário regulamentado 

pelo Alvará de Funcionamento, obrigados a mantes distanciamento das mesas com 1,20 (um 

metro e vinte centímetros). 

Art. 8º Aos templos religiosos está garantido a celebração de suas liturgias, desde que 

seja utilizado às máscaras de proteção facial, e disponibilizado para utilização em local visível, 

álcool 70% ou álcool em gel. 

Art. 9º As atividades do comércio local estão garantidas o funcionamento em 

consonância com os horários definidos no Alvará de Funcionamento, com a devida 

disponibilização de álcool 70% ou álcool em gel. 

Art. 10. Ficam suspensas as atividades esportivas, entre os dias 27/11/2021 e 

13/12/2021, nova reunião do Comitê COVID-19 do Município de Urupá, emitirá novas 

orientações sobre a suspensão. 

Art. 11. A máscara facial é de uso obrigatório em todos os locais e ambientes.      

Art. 12. Fica revogado o Decreto n. 127 de 07 de maio de 2021.  

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa 

a 17 de junho de 2021. 

Urupá/RO, 26 de novembro de 2021. 

 
 

 
CÉLIO DE JESUS LANG 

Prefeito do Município de Urupá/RO 
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ANEXO I - INFRAÇÕES GRAVES PRATICÁVEIS POR PESSOA NATURAL, PUNÍVEIS COM 

MULTA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) 

 

1. Deixar de utilizar máscara de proteção facial em qualquer local, principalmente 

em recintos coletivos, este compreendido como o local destinado à permanente utilização 

simultânea por várias pessoas, fechado ou aberto, privado ou público, como também nas 

áreas de circulação;  

2. Frustrar, burlar e/ou embaraçar a organização de filas em estabelecimentos de 

qualquer natureza no intuito de obter vantagem de atendimento ou acesso;  

3. Realizar, o motorista de táxi, como também o motorista de aplicativos, 

transporte excedendo a capacidade de 1 (um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos 

casos de pessoas que coabitam, devendo todos os ocupantes fazer o uso de máscara; e 

4. Praticar atividade desportiva em vias públicas ou recinto distinto da residência 

do praticante, inclusive em ambientes fechados, em desacordo com as restrições previstas em 

Lei ou Decreto. 

 

CÉLIO DE JESUS LANG 
Prefeito do Município de Urupá/RO 
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ANEXO II -  INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS PRATICÁVEIS POR PESSOA NATURAL, PUNÍVEIS COM 

MULTA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) 

  

1. Violar dever de isolamento, quarentena ou outras medidas restritivas previstas em 

Lei ou Decreto e não tipificadas no Anexo I;  

2. Descumprir as exigências de higienização e sanitização e uso de máscara, aplicação 

de álcool 70% (setenta por cento), para adentrar nos estabelecimentos de qualquer natureza;  

3. Frustrar, burlar e/ou embaraçar horário restrito de atendimento ou setores 

exclusivos de clientes com idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos de idade e àqueles dos 

grupos de riscos, com o intuito de obter vantagem da qual não seja beneficiário;  

4. Transitar acompanhado de criança em estabelecimentos comerciais; 

5. Organizar festas e eventos, públicos ou privados, com a presença de mais de 5 

(cinco) pessoas, exceto se residentes e domiciliadas na mesma unidade de moradia;  

6. Participar de eventos públicos ou privados com a presença de mais de 5 (cinco) 

pessoas, como festas, confraternizações e outras atividades que envolvam aglomerações de 

pessoas, exceto se residentes e domiciliadas na mesma unidade de moradia;  

7. Realizar a aquisição de bebidas alcoólicas em desobediência à proibição expressa 

prevista em lei ou decreto; e  

8. Participar de atividade/evento privado ou coletivo de qualquer natureza, com mais 

de 5 (cinco) pessoas, exceto se residentes e domiciliadas na mesma unidade de moradia.  

 
 

CÉLIO DE JESUS LANG 
Prefeito do Município de Urupá/RO 
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ANEXO III - INFRAÇÕES GRAVES PRATICÁVEIS POR PESSOA JURÍDICA, PUNÍVEIS COM 

MULTA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) 

 

1. Deixar de realizar a limpeza minuciosa, contínua e regular de todos os 

equipamentos, mobílias componentes, peças e utensílios em geral;  

2. Permitir a entrada de clientes sem máscaras nos estabelecimentos de qualquer 

natureza;  

3. Deixar de observar a limitação de 50% (cinquenta por cento) da área de 

estacionamento privativo dos estabelecimentos comerciais, com alternância das vagas, 

ficando a cargo da administração do estabelecimento a organização das mencionadas vagas;  

4. Deixar de controlar a entrada de consumidores e usuários, a fim de prevenir 

quaisquer tipos de aglomerações nos estabelecimentos de qualquer natureza;  

5. Deixar de fixar horários ou setores exclusivos para o atendimento de clientes com 

idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos de idade e àqueles dos grupos de risco nos 

estabelecimentos comerciais;  

6. Deixar os concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por 

lotação, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo de observar a 

limitação de passageiros estabelecida em regulamento;  

7. Deixar os concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por 

lotação, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual de 

passageiros, público e privado, inclusive os de aplicativos, de utilizarem a ventilação artificial 

em seus veículos com janelas e alçapões abertos para melhor circulação de ar;  

8. Para os casos de veículo com refrigeração de ar, deixar os concessionários e 

permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como a todos os 

responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de 

passageiros, inclusive os de aplicativos, de realizarem a constante higienização do sistema de 

ar-condicionado;  
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9. Funcionar ou permitir o funcionamento de atividade não permitida, conforme 

Decreto de Calamidade Pública ou de Distanciamento Social Controlado;  

10. Deixar o estabelecimento bancário ou financeiro de organizar filas, dentro e fora 

do estabelecimento, obedecendo à distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre as 

pessoas; e  

11. Deixar o estabelecimento comercial classificado como essencial de utilizar, 

sempre que possível, sistema natural de circulação de ar, abstendo-se da utilização de 

aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.  

 

CÉLIO DE JESUS LANG 
Prefeito do Município de Urupá/RO 
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ANEXO IV INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS PRATICÁVEIS POR PESSOA JURÍDICA, PUNÍVEIS COM 

MULTA DE R$ 600,00 (SEISCENTO REAIS) 

 

1. Deixar de observar a limitação de circulação na área interna do estabelecimento 

de acordo o quantitativo máximo estabelecido em decreto; 2. Não disponibilizar os insumos, 

como álcool 70% (setenta por cento), luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados 

para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários e demais participantes das atividades 

autorizadas;  

3.Permitir a entrada de crianças nos estabelecimentos comerciais;  

4. Deixar o estabelecimento do serviço funerário de limitar a presença de público de 

5 (cinco) pessoas no ambiente; podendo revezar entre outras pessoas, com duração máxima 

de 2h (duas horas), com urna funerária fechada;  

5. Deixar a atividade industrial de adotar as normas de saúde, como a realização de 

limpeza minuciosa, contínua e regular, bem como o uso de máscara, decretadas pelo Poder 

Público, que puderem ser implementadas em seus estabelecimentos;  

6. Deixar de observar no caso de hotéis e hospedarias, que os serviços de café da 

manhã, almoço, jantar e afins sejam servidos de forma individualizada na própria acomodação 

do hóspede;  

7. Deixar de limitar os quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à 

higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque;  

8. Deixar o estabelecimento, quando possível, de adotar sistemas de escala, alteração 

de jornadas e revezamento dos turnos para reduzir o fluxo e a aglomeração de pessoas;  

9. Não permitir ou dificultar que os agentes de segurança e de saúde do Estado ou 

dos Municípios inspecionem veículo de transporte rodoviário de passageiros, quando da 

entrada no território do estado de Rondônia, por rodovias estaduais, a fim de que seja 

averiguada a existência de passageiros com sintomas de contaminação pelo novo coronavírus;  
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10. Organizar festas e eventos públicos ou privados, em contrariedade às normas de 

proteção à saúde;  

11. Violar medidas restritivas previstas em Lei ou Decreto e não tipificadas nos 

demais anexos desta Lei; e,  

12. Embaraçar ou por qualquer modo impedir a realização dos atos de fiscalização no 

âmbito do respectivo estabelecimento. 

 

CÉLIO DE JESUS LANG 
Prefeito do Município de Urupá/RO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


