
DECRETO Nº 14.396 

Estado de Rondônia 
Estância Turística de Ouro Preto do Oeste 
Gabinete do Prefeito 

DE 08 DE ABRIL DE2021. 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 
14.315 de 05 de março de 202·1, que "lntitui o 
Sistema de Distanciamento Social Controlado 
para fins de Prevenção e de Enfrentamento à 
Epidemia causada pelo novo Corovavirus -
Covid 19, no âmbito do Município de Ouro 
Prnto do Oeste-RO, reitera a declaração de 
eslado de calamidade pública em todo 
território municipal e revoga Decreto Municipal 
nº 14.125 de 31 de janeiro de 2021 e suas 
posteriores alterações". 

O Prefeito da Estância Turistica de Ouro Preto do Oeste Estado de 
Rondônia JUAN ALEX TESTONI, no uso de suas atiibuições legais, o que dispõe o 
inciso XIX do artigo 58 da Lei Orgânica do Município, e artigo 196 da Constituição 
Federal. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, e, o Decreto Estadual nº 25.853 de 02 de março de 2021, que, 
"Institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e 
enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, no âmbito do estado de 
Rondônia, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território 
estadual e revoga o Decreto nº 25.782, de 30 de janeiro de 2021 ", 

CONSIDERANDO que os Municípios legislarão sobre assuntos de 
interesse local, conforme estabelece o artgo 122 da Constituição do Estado de 
Rondônia, observado o disposto no art. 30, incisos I a IX da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF, no bojo do 
julgamento da Açao de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF nº 672 e da 
Açao Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6.341, reafirmou a competéncia 
concorrente dos municípios para legislarem sobre normas que cuidem da saúde, 
dirigirem o sistema único e executarem ações de vigilância sanitária e epidemiologica, 
nos termos dos inciso li do artigo 23, inciso Ido artigo 30, inciso Ido artigo 198 e inciso 
li do artigo 200, todos da ConstituiçãoFederal; 

com covid na regulação; 

CONSIDERANDO a atuação integrada e coordenada com os órgãos 
mun1c1pais de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica para monitoramento, 
prevenção, fiscalização ao enfrentarnento do COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras de . 
distanciamento social de forma responsável pelo município, permitindo a retomada da 
economia de forma gradual e observando o impacto no sistema de saúde pública; 
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Estado de Rondônia 
Estância Turística de Ouro'Preto do Oeste 
Gabinete do Pr'.?fei to 

DECRETA: 

Art. 1 º. Altera a redação do caput e acrescenta § 3° ao Artigo 5° do 
Decreto nº 14.315 de 05 de março de 2021 , que" lntitui o Sistema de Distanciamento 
Social Controlado pa ra fins de Prevenção e de Enfrentamento à Epidemia causada 
pelo novo Corovavirus - Covid 19, no âmbito do Municipio de Ouro Preto do Oeste
RO, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo território municipal 
e revoga Decreto Municipal nº 14.125 ele 31 de janeiro de 2021 e suas posteriores 
alterações", que passa a vigorar da sguinte forma: 

( ................. ......... } 

Art. 5º. Até o dia 16 de abril de 2021, no prédio administrativo 
da Prefeitura Municipal, localizado na Praça da Liberdade 
ficará suspenso o atendimento presencial aos 
cidadãos/contribuintes, bem como aos servidores públicos . 
municipais lotados em outras secretarias municipais , 
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública. Os demais 
orgãos municipais com serviços essenciais à Saúde e a Limpeza 
Pública permanecerão em atividade normal. 

( ............................ ) 

§ 3°. Os servidores públicos municipais lotados no prédio 
da Prefeitura Municipal, localizado na Praçu da Liberdade 
e nas demais secretarias municipais deverão permanecer 
normalmente no local de trabalho, com o cumprimento do 
horário de trabalho. 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi cação. 

JUAN ALEX TESTONI 
PREFEITO 

~~~~ 
:l.~'1.t,., ·- ----- --- ----·· ·-



Prefeitura Municipal De Ouro Preto Do Ocste/RO 
PROCURADORIA JURÍDICA 

í-\ - o 

Í
(: .1, ira M unicipal da Est ância Turística Ouro 

Preto do Oes te- RO 

L 
Publicação n'? 1027 

De: 08/04/2021 A 15/04/2021 

- ,tar ia T · e r de Oliveira Coelho 

!Jirt .Prot.Arq. eral e Publicação 

rt 0003/GP /CIVlETOPO, 201 q 



" 1 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste 
04.380.507 /0001-79 
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical 
www.ouropretodooeste.ro.gov.br , ... 

Tipo do Documento 

Decreto 

1D: 86673 
CRC: CFC51A4B 
Processo: 0-0/0 

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO 

Identificação/Número 

14396 

Usuário: Kelle Aparecida Lucas dos Santos 

08/04/2021 12:24:01 Finalização: 08/04/2021 12:27:53 

MD5: 02DBCB80246E9F1 C089E4AC1 F327779F 

SHA256: 11971BEBFA7CE8EEE6A6A09677F633250F4C256406313A7861780D2B3CD1870F 

Súmula/Objeto: 

Data 

08/04/2021 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 14.315 de 05 de março de 2021, que "lntitui o Sistema de Distanciamento 
Social Controlado para fins de Prevenção e de Enfrentamento à Epidemia causada pelo novo Corovavirus - Covid 19, no 
âmbito do Município de Ouro Preto do Oeste-RO, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo território 
municipal e revoga Decreto Municipal nº 14.125 de 31 de janeiro de 2021 e suas posteriores alterações". 

INTERESSADOS 

GABINETE DO PREFEITO OURO PRETO DO OESTE RO 08/04/2021 12:27:32 

ASSUNTOS 

DECRETO 08/04/2021 12: 27:25 

ASSINATURAS ELETRÔNICAS 

Juan Alex Testoni Prefei to (a) 08/04/2021 12:30:06 

Decreto 14396 de 08/04/2021, assinado na forma do Decreto Municipal nº 13. 714/2020. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site lransparencia .ouropretodooeste.ro.gov.br 
informando o ID 86673 e o CRC CFC51A4B. 

DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1. 



Prefeitura Municipal De Ouro Preto Do Oeste/ RO 

PROCURADO URÍDICA 
o 

' 

\ 

~ " M n·1c ipal da Estância Turística Ouro 
\_i1,o,~ U 

Preto do Oeste- RO 

Publicação nº 1027 

1 De : 08/04:2021 A 15/04/2021 

L-- . MJria Te· ir e Oliveira Coelho 

Jtrt.P rot.Arq. eral e Publ1ca\ilO 

í'or t.0003 / GP /CMETOPO/ 201 (, 


