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DECRETO N°   14.348                                         DE  22 DE MARÇO  DE 2021. 
 
 
 

Altera e acrescenta dispositivos no Decreto n 

14.315 de 05 de março de 2021 que “                             

Intitui o Sistema de Distanciamento Social 

Controlado para 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 estadual 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 Municipio, e artigo 196 da Constituição 
Federal. 

 
  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; 

 

                         Considerando a recomendação do Oficio nº  91/2021 1ª Promotoria de 
Justiça; 

     
 
  DECRETA: 

 
Art. 1°. Altera o caput e acrescenta dispositivos no artigo 22 do 

Capitulo V-Deveres e Recomendações, e acrescenta dispositivos no Decreto n 14.315 

de 05 de março de 2021 que “ Intitui o Sistema de Distanciamento Social Controlado 

para 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 estadual e revoga 

Decreto Municipal nº 14.125 de 31 de janeiro de 2021 e suas posteriores alterações”, 

que passam a vigorar da seguinte forma:  

 
                                                               

Art. 22. Fica terminanemente PROIBIDO a realização de 
aglomerações de pessoas em espaços públicos e privados, da 
seguinte forma:  
 
§ 1º A abertura de balneários, boates, casas de shows e 
congêneres, inclusive o aluguel de clubes, propriedades ou 
edificações com a mesma finalidade, bem como a realização de 
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festas privadas. 
 
§ 2º A realização de aglomerações de pessoas em espaços 
públicos, sendo permitido somente até 5 pessoas, mantendo 
sempre os cuidados de distanciamento entre as pessoas, e uso 
obrigatorio de máscara de proteção facial; 

 
§3º A realização de aglomerações de pessoas nos espaços 
privados (residencias), sendo permito somente até 5 pessoas, 
salvo aqueles que coabitam a residência, mantendo sempre os 
cuidados de distanciamento entre as pessoas, e uso obrigatorio 
de máscara de proteção facial; 
 
§4º A realização de aglomerações de pessoas no estabelecimento 
comercial,  autorizado somente com capacidade de até 20% da 
área de circulação interna, desde que respeitadas as medidas 
sanitárias, de distanciamento social e uso obrigatório de máscara 
de proteção facial; 
 
§ 5º O descumprimento das regras estabelecidas neste artigo 
haverá aplicação de multa e demais penalidades cabíveis, 
conforme legislação pertinente.  
 

                             

                         Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                      
 
 
 
 
                                       JUAN ALEX TESTONI 
                                               PREFEITO 
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