
 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DE CACOAL 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 DECRETO Nº 7.707/PMC/2020 
 

ALTERA O DECRETO 7.641-A/PMC/2020 QUE 
DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO 
DE CACOAL, E MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 
DECORRENTE DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
CACOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A PREFEITA DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que 

dispõe o art. 196 da Constituição Federal e Art. 93, inciso I e Art. 94, inciso II da Lei 
Orgânica Municipal. 

 
CONSIDERANDO a existência de pandemia da COVID-19, nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde – OMS; 
 
CONSIDERANDO o teor do Relatório Público de Leitos COVID-19 no âmbito 

do Estado de Rondônia do dia 5 de junho de 2020; 
 
CONSIDERANDO o teor do informativo de leitos COVID-19 do Hospital 

Regional de Cacoal – HRC do dia 5 de junho de 2020;  
 
CONSIDERANDO o teor do boletim COVID-19 do Município de Cacoal de 5 

de junho de 2020, que demonstra a evolução dos casos confirmados no Município de 
Cacoal. 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Altera o art. 3º do Decreto 7.641-A/PMC/2020 que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

 
Art. 3º Na circulação e permanência de pessoas por espaços e vias 
públicas é obrigatório: 
 
 I - o uso geral de máscaras faciais de tecido, polímero, costura ou 
descartáveis, em locais públicos e de uso comum no Município de 
Cacoal; e 
 
II - o afastamento social de 2 (dois) metros entre os cidadãos. 
 
§ 1 º São considerados espaços públicos e comuns: 
 
I - vias públicas; 
 
II - praças; 
 
III - pontos de ônibus, rodoviárias e terminais de 
embarque/desembarque de passageiros; 
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IV - veículos de transporte coletivo, de táxi, mototáxi ou aplicativos de 
transporte; 
 
V - repartições públicas; 
 
VI - estabelecimentos comerciais, de serviços, industriais, bancários, 
empresas e quaisquer estabelecimentos congêneres; 
 
VII - outros locais em que possa haver aglomeração de pessoas. 
 
§2º Os estabelecimentos comerciais, de serviços, industriais, 
bancários, empresas e quaisquer estabelecimentos congêneres, além 
das repartições públicas, serão responsáveis por zelar pelo 
cumprimento da exigência de uso do equipamento. 
 
§3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às 
penas dos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

 
Art. 2º Altera o inciso I do art. 5º do Decreto 7.641-A/PMC/2020 e inclui o 

Parágrafo único, que vigorarão com a seguinte redação: 
 

I – a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de 
caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, 
festas particulares, encontros, visitas, churrascos, rodas de tereré e 
narguilé, exceto reuniões de governança para enfrentamento da 
epidemia no âmbito municipal e estadual;  

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará 
o infrator, conforme o caso, ao pagamento de 01 a 05 UFC, sem 
prejuízo do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

 
Art. 3º Altera o inciso VIII do art. 7º do Decreto 7.641-A/PMC/2020 e incluem 

os parágrafos 5º, 6º e 7º  que vigorarão com a seguinte redação: 
 
VIII - restaurantes e lanchonetes, exceto self-service e rodízios;  

 
§ 5º Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos restaurantes, 
lanchonetes, conveniências e congêneres. 
 
§ 6º Os restaurantes, lanchonetes, conveniências e congêneres 
poderão funcionar até às 22h30, ficando autorizado o serviço de 
entrega em domicílio (delivery). 
 
§ 7º  O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, 
conforme o caso, ao pagamento de 05 a 10 UFC, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e, nos casos 

omissos, observar-se-á o decreto estadual n. 24. 919/20.  
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Cacoal/RO, 05 de junho de 2020. 
 
 
GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI   
Prefeita 
 
 
CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN 
Secretária Municipal de Saúde 
 
 
CAIO RAPHAEL RAMALHO VECHE E SILVA 
Procurador-Geral do Município 


