
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO

DECRETO N° 040, DE 15 DE MARÇO DE 2022.

DISPÕE SOBRE DESOBRIGAÇÃO DE USO
DE MÁSCARAS FACIAIS EM AMBIENTES
EXTERNOS  E  INTERNOS  E  DISPENSA
PRÉVIA  COMPROVAÇÃO  DE  VACINA
PARA  ACESSO  E  PERMANÊNCIA  EM
ESTABELECIMENTOS  PÚBLICOS  E
PRIVADOS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO
DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPO  NOVO  DE
RONDÔNIA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDRE  JOSÉ  SILVESTRE  DIAS,  Prefeito  do
Município  de  Campo  Novo  de  Rondônia,  no  uso  de  suas
atribuições legais e artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo
da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF
nº  672  e  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  -  ADI  nº
6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados
e  Municípios  para  legislarem  sobre  normas  que  cuidem  da
saúde,  dirigirem  o  sistema  único  e  executem  ações  de
vigilância sanitária e epidemiológica;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 1.551, de 16 de
dezembro de 2021, que prorrogou até 30 de junho de 2022,
para os fins do Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de
4  de  maio  de  2000,  a  ocorrência  do  Estado  de  Calamidade
Pública no âmbito do Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO  a  redução  expressiva  de  casos  de
contaminação  pela  covid-19  no  âmbito  do  Município  de
Campo Novo de Rondônia e o disposto no Decreto Estadual nº
26.970 de 14 de março de 2022;

D E C R E T A

Art. 1º Mantém o “Estado de Calamidade Pública no âmbito
do  Município  de  Campo  Novo  de  Rondônia  em  razão  da
Pandemia causada pelo Corona vírus (Covid-19)”, consoante o
disposto no artigo 1º do Decreto Municipal n° 028, de 21 de
março de 2020 e suas alterações.

Parágrafo único.  Permanecem vigentes durante o Estado de
Calamidade Pública e enquanto pendurar a necessidade, todas
as  medidas  para  enfrentamento  e  prevenção  do  surto  da
COVID-19,  controle  e  contenção  de  riscos  e  danos  à  saúde
pública,  bem  como  medidas  de  resguardo  do  Erário  e  do
interesse  públicos  aplicáveis  conforme  necessidade,
conveniência  e  discricionariedade  da  Administração  Pública,
especialmente concernente a finanças, orçamento, atingimento
dos  resultados  fiscais,  limitação  de  empenho,  licitações,  e
demais  disposições  do  Decreto  Municipal  nº  028  de  21  de
março de 2020, e legislação pertinente.

Art.  2°  É  facultado  em  todos  os  ambientes,  externos  ou
internos, sem limitação de pessoas, o uso de máscara facial no
âmbito  do  território  do  Município  de  Campo  Novo  de
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Rondônia como medida não farmacológica contra a covid-19,
não  podendo  qualquer  opção  ser  motivo  para  a  recusa  ou
restrição do seu acesso. 

§  1°  É  permitida  a  realização  de  todas  as  modalidades  de
eventos, atividades comerciais, sem limitação de capacidade e
sem restrição de horário.
§ 2° Nos casos de suspeita de Síndrome Gripal, de qualquer
natureza, será obrigatório o protocolo do uso de máscara tanto
para ambientes internos quanto externos.
§  3°  Considera-se  Síndrome  Gripal:  indivíduo  com  quadro
respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre,
acompanhada  de  tosse  ou  dor  de  garganta  ou  coriza  ou
dificuldade respiratória.

Art. 3° Poderá, a critério da Administração Pública, exigir dos
residentes,  servidores  públicos  e  visitantes  no  Município  de
Campo Novo de Rondônia, a prévia comprovação de vacinação
contra a covid-19, para acesso e permanência no interior dos
estabelecimentos públicos e privados. 

Art. 4° Fica recomendado à população em geral:
I - higienizar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou
álcool em gel ou líquido;
II  -  ampliar  a  frequência  de  limpeza  de  pisos,  maçanetas  e
banheiros  com  álcool  líquido,  solução  de  água  sanitária,
quaternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina; e
III  -  manter em todos os ambientes álcool 70% (setenta por
cento).

Art. 5°  As visitas e o acesso em estabelecimentos de saúde,
educacionais (escolas) e instituições asilares e abrigos, deverão
seguir a orientação sanitária dos gestores de suas respectivas
pastas. 

Art. 6° Se houver modificações no quadro epidemiológico da
covid-19  e  identificar  o  aumento  do  número  de  casos,  as
medidas poderão ser revistas.

Art. 7° Ficam revogados o art. 2° e seus incisos, art. 3º e art. 4º
do Decreto Municipal nº 09 de 26 de janeiro de 2022.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

[Documento Assinado Eletronicamente]
ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS
Prefeito

Publicado por:
Amanda Inácio

Código Identificador:9AD767C4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 16/03/2022. Edição 3179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/9AD767C4/03AGdB...

2 of 2 16/03/2022 11:01


