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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

DECRETO Nº 17.112, de 11 de janeiro de 2021.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS COMPLEMENTARES
AO DECRETO Nº 17.110, DE 08 DE JANEIRO DE 2021, PARA
ENFRENTAMENTO AO ATUAL AUMENTO DE CASOS DE
INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCoV), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando o Decreto do Estado de Rondônia nº 25.470, de 21 de outubro de
2020, que institui o sistema de distanciamento social controlado para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus covid-19, no âmbito do estado de
Rondônia, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e
revoga o Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020;

Considerando o aumento dos casos de Covid-19 no Município de Ariquemes
nas últimas semanas;

Considerando a publicação da Portaria Conjunta nº 28, de 08 de janeiro de
2021, que dispõe sobre o Enquadramento dos Municípios do Estado de Rondônia, conforme
critérios estabelecidos pelo Decreto nº 25.470, de 21 de outubro de 2020, onde, dada a atual
conjuntura, houve a regressão do Município de Ariquemes à Fase 3;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no Município de Ariquemes
após às 22h00.

§ 1º Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência, mesmo que tenham na
descrição de suas atividades a venda de alimentos, ficam proibidos de disponibilizar mesas
e/ou cadeiras para o consumo de produtos no local de funcionamento, sendo permitida tão
somente a retirada de produtos para consumo fora do estabelecimento.
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§ 2º Bares, restaurantes, food trucks, trailers, quiosques, sorveterias e
lanchonetes deverão manter as mesas disponíveis a seus clientes com ocupação máxima, por
mesa, de quatro (04) assentos e distância mínima entre as mesas de 1,20 metros, restando
vedado, em qualquer caso, o ajuntamento de mesas.

§ 3º Estabelecimentos que comercializarem bebidas alcoólicas após às 22h00
estarão sujeitos à imediata interdição.

§ 4º Sem prejuízo da limitação de horário para a venda de bebida alcoólica,
estabelecimentos de alimentação, tais como, restaurantes, bares, food trucks, trailers,
quiosques, lanchonetes e sorveterias poderão funcionar até, no máximo, 00h00 (meia-noite).

Art. 2º Mantém-se a limitação de ocupação em 50% (cinquenta por cento) da
capacidade máxima para igrejas e templos de quaisquer cultos, academias, bares,
restaurantes, padarias, lanchonetes, food trucks, trailers, quiosques, sorveterias,
supermercados, hipermercados, shoppings, agências bancárias, casas lotéricas, teatros e
cinemas, nos termos do Decreto Municipal nº 17.110, de 08 de janeiro de 2021.

Art. 3º Todo e qualquer estabelecimento comercial no Município de Ariquemes
deverá promover esforços a fim de evitar a formação de filas, por meio da limitação de acesso
de pessoas, do aumento da disponibilidade de postos de atendimento e/ou da disponibilização
de ferramentas para atendimento remoto.

§ 1º Os estabelecimentos comerciais devem exigir, e fiscalizar, o distanciamento
de 1,5 metros entre pessoas em fila, sendo necessária a marcação visível do piso para a
correta orientação aos consumidores.

§ 2º Todos os estabelecimentos devem manter permanente e ostensiva
fiscalização quanto ao uso de máscaras em suas dependências, exigir, também,
distanciamento entre seus clientes e disponibilizar álcool 70% nas entradas e saídas do local.

§ 3º Os equipamentos, aparelhos e tudo o que for de uso comum dos clientes
deverá ser higienizado após cada utilização.

Art. 4º Para serviços de eventos e afins no Município de Ariquemes, fica mantida
a limitação de 50 (cinquenta) pessoas, que devem permanecer sentadas.

Art. 5º É obrigatória a prévia comunicação, nas 24 horas antecedentes, à
Vigilância Sanitária Municipal para a realização, com mais de 20 (vinte) e até o limite de 50
(cinquenta) pessoas, de reuniões, eventos e afins.

Parágrafo único. O descumprimento da obrigação prevista neste artigo enseja a
imediata interdição do evento.

Art. 6º Fica proibido o consumo de produtos fumígenos em estabelecimentos
comerciais, a exemplo de casas de narguilés, lounges e fumódromos.

Art. 7º A desobediência dos deveres e obrigações previstas no presente decreto,
e em todos os decretos estaduais e municipais acerca do assunto, será fiscalizada por toda a
Fiscalização Municipal, de todos os setores e competências, que deverá unir esforços junto à
Guarda Municipal, para fiscalizar, orientar e coibir o descumprimento das regras sanitárias de
prevenção e combate às infecções pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Art. 8º Fica integralmente mantido o Decreto Municipal nº 17.110, de 08 de
janeiro de 2021, e todos os atos infralegais municipais que não conflitarem com esta
regulamentação.
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Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes/RO, em 11 de janeiro de 2021.

CARLA GONÇALVES REZENDE

Prefeita do Município de Ariquemes
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