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PODER EXECUTIVO
 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

DECRETO N° 076, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

 
DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA DECLARADO NO MUNICÍPIO DE
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA ATRAVÉS DO DECRETO
MUNICIPAL N° 028, DE 21 DE MARÇO DE 2020 E SUAS
ALTERAÇÕES, E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E
PREVENÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID- 19), 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 e

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia de COVID-19;

 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras de distanciamento social de forma
responsável em cada município, permitindo a retomada da economia de forma gradual e
observando o impacto no sistema de saúde pública estadual;

 

CONSIDERANDO que o Município de Campo Novo de Rondônia, por ora, mediante a Portaria
Conjunta nº 31 de 26 de fevereiro de 2021, está enquadrado na FASE 1 de distanciamento
social controlado;
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CONSIDERANDO que serviços públicos e atividades essenciais são aqueles indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, conforme § 1º, do artigo 3º, do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020;

 

CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre matéria de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do artigo 122, da
Constituição do Estado de Rondônia, e artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal;

 

CONSIDERANDO que o acréscimos de casos positivos de COVID-19  e a prevenção é a única
alternativa para assegurar a saúde e a vida da população do Município de Campo Novo de
Rondônia,

 

D E C R E T A

 

Art. 1º Fica mantido 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,
podendo a qualquer momento ocorrerem alterações nos prazos e restrições caso haja
necessidade.

 

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. 2º Fica estabelecida, A RESTRIÇÃO PROVISÓRIA PARA CIRCULAÇÃO DE
PESSOAS em espaços e vias pública, enquanto o Município estiver enquadrado na Fase 1,
DIARIAMENTE, ENTRE AS 21H (VINTE E UMA HORAS) E 6H (SEIS HORAS), ressalvados
os casos de extrema necessidade que envolvam o deslocamento de:

 

I - deslocamento de pessoas exclusivamente para transporte de cargas e produtos
essenciais a` vida, como alimentos e medicamentos e insumos médico-hospitalares;

 

II - deslocamento de pessoas exclusivamente para execução de serviços de entrega de
produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares;

 

III - deslocamento de pessoas exclusivamente para prestar assistência ou cuidado a
doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais;
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IV - deslocamento de pessoas profissionais de imprensa;

 

V deslocamento e circulação de pessoas e ambulâncias que atuem nas unidades de
saúde para atendimento emergencial ou de urgência;

 

VI deslocamento de pessoas que executam trabalhos e serviços essenciais;

 

VII - transporte de táxi, como também motoristas de aplicativos, sem exceder à
capacidade de 1 (um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos casos de pessoas que
coabitam, devendo todos os ocupantes fazerem o uso  de máscaras;

 

VIII - mototáxi.

 

IX de ambulâncias, viaturas policiais e veículos oficiais;

 

X de pessoas retornando para casa onde estabelecida seu domicílio;

 

XI de profissionais da sau´de, volunta´rios, te´cnicos da vigila^ncia sanita´ria em
deslocamento, desde que exclusiva e comprovadamente para desempenho de suas
atividades;

 

XII de vei´culos automotores destinados ao transporte de pacientes que realizam ou ira~o
realizar tratamento de sau´de fora de seu domicílio.

 

XIII- deslocamento de pessoas para prestar serviços de entrega de alimentos e bebidas
não alcoólicas, tipo delivery de restaurantes, lanchonetes e congêneres,  sendo
expressamente proibida a comercialização e a entrega de bebidas alcoólicas, tendo como
limite às 21h (vinte uma horas);

 

§ 1º Para deslocamento e trânsito nos espaços e vias públicas durante o horário
estabelecido no caput, deste artigo, a pessoa deverá portar e apresentar Declaração
com a devida justificativa e nos moldes estabelecidos no Anexo I, para trabalhadores da
iniciativa privada, no Anexo II, para servidores pu´blicos e, no Anexo III, para sociedade
em geral, que neste caso, podera´ ser formalizada de pro´prio punho ou impressa.
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§ 2°. A falsa declaração formalizada com o objetivo de burlar as regras dispostas neste
Decreto e na legislação pertinente enseja responsabilização cível, penal e administrativa do
autor, coautor e demais envolvidos na prática da conduta irregular impostas com lastro no
devido processo legal e observados o contraditório e ampla defesa.

 

§ 3º Os serviços de transportes por aplicativos, táxis e mototáxi estão autorizados a
transitar fora do horário disposto no caput para realizar a locomoção de passageiros
pertencentes às atividades permitidas neste artigo, obedecendo a capacidade de 1 (um)
motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos casos de pessoas que coabitam, devendo todos
os ocupantes fazerem o uso de máscaras.

 

§ 4° A restrição deste artigo aplicar-se-á também nos feriados locais, estaduais ou nacionais.

 

Art. 3° Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas através de sistema delivery, de
retirada no local, compra direta ou por qualquer outro meio entre às 21hs (vinte e uma horas)
do dia e 06hs00min. (seis horas) do dia seguinte, de segunda-feira à quinta-feira, bem
como o consumo de bebidas alcoo´licas, em qualquer hora´rio, em restaurantes,
lanchonetes, padarias, supermercados, distribuidoras e ou em quaisquer outros
estabelecimentos que comercializem tais produtos, nas Fases 1 e 2.

 

Art. 4º Fica PROIBIDA a comercialização de bebidas alcóolicas a partir das 18HS
(DEZOITO HORAS) DE SEXTA-FEIRA ATÉ AS 06HS (SEIS HORAS) DE SEGUNDA-FEIRA,
em todo o território do Município de Campo Novo de Rondônia, em quaisquer
estabelecimentos comerciais.

 

Art. 5º Fica autorizado o funcionamento de atividades comerciais, APENAS e
SOMENTE na forma de delivery ou retirada no local, compreendendo diariamente o
horários das 06hs. (seis horas) e 21hs (vinte horas), com exceção das atividades
descritas no artigo 6º deste Decreto, que são tidas como essenciais.

 

Parágrafo Único Os proprietários poderão colocar cartaz/aviso em seus
estabelecimentos, com informativo das regras deste Decreto e forma de atendimento.

.

Art. 6º Fica autorizado APENAS às atividades comerciais a seguir descritas, que
poderão funcionar diariamente durante período compreendido entre às 06hs. (seis horas) e
21hs (vinte horas), com acesso de pessoas limitado a 30% (trinta por cento) da capacidade
total do local, incluídas a´rea externa e de administraca~o, devendo ser afixada informação
sobre a quantidade em número absoluto permitida na entrada do estabelecimento e de forma
visível, marcação e contagem da quantidade de usuários e colaboradores para evitar
aglomeraca~o, quais sejam;

 

I                                   - supermercados, mercearias, açougues, padarias e congêneres;
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II                                   borracharias, oficinas mecânicas (moto e carros) e postos de gasolina, não
incluída suas conveniências;

 

III                                    - serviços funerários;

 

IV                                   - transporte de táxi, como também motoristas de aplicativos, obedecendo de 1
(um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos casos de pessoas que coabitam, devendo todos os
ocupantes fazerem o uso de máscaras  e sendo permitida a circulação de mototáxi;

 

V                                      - hotéis e hospedarias, não incluídos a parte recreativa;

 

VI                                        - farmácias,
 
VII                                      clínicas de atendimento médico hospitalar, veterinárias, oftalmologia,

odontologia, nos casos de extrema urgência e por agendamento;
 

VIII                              - restaurantes, lanchonetes e congêneres localizados na zona urbana da sede do
Município, Distritos e margens de Rodovias e BRs, e que SOMENTE poderão atender na forma de
delivery, ou retirada no local, vedado o self servisse, devendo os proprietários manterem a
retirada de mesas do espaço.

 

IX                                   Bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários;

 

§ 1º o Funcionamento das atividades descritas neste artigo fica condicionado ao
cumprimento das seguintes medidas:

 

I somente permitir a entrada de pessoas utilizando máscaras de proteção ou oferta´-las
na entrada do estabelecimento;

 

II somente permitir acesso de crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com
deficiência impossibilitadas de cumprir as medidas sanitárias pertinentes se acompanhadas
por algum dos pais ou responsável legal que se comprometa a zelar integralmente pelas
regras de higiene;

 

III - assegurar distância mínima de 120cm (cento e vinte centi´metros) entre as pessoas
no âmbito interno e no controle de fila externa para acesso ao estabelecimento;

 

IV - fornecer a´lcool em gel 70% (setenta por cento) aos usuários e colaboradores do
estabelecimento;
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V - realizar limpeza minuciosa dia´ria de todos os equipamentos, componentes, pecas e
utensi´lios em geral;

 

VI - disponibilizar condições, insumos e equipamentos de proteca~o individual como local
adequado com a´gua e saba~o para lavar as ma~os com freque^ncia e/ou álcool 70% (setenta
por cento), luvas, ma´scaras de proteção e demais equipamentos recomendados para a
manutenca~o de higiene pessoal dos funciona´rios, distribuidores e demais participantes das
atividades;

 

VII - monitorar, obrigatoriedade, a temperatura das pessoas que frequentam o local,
colabores e usuários;

 

VIII - proibir e controlar o ingresso de pessoas com sintomas definidos como
identificadores da COVID-19;

 

IX - dispensar a presenca fi´sica de colaboradores enquadrados no grupo de risco,
podendo ser adotado teletrabalho, concessão de fe´rias individuais ou coletivas,
aproveitamento e antecipaca~o de feriados e outras medidas estabelecidas no artigo 3º, da
Medida Proviso´ria nº 927, de 22 de marco de 2020, adotando para os demais trabalhadores
sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alteracão de jornadas de trabalho, com o
objetivo de reduzir fluxo, contatos e aglomeracão de pessoas;

 

X estabelecer atendimento prioritário em hora´rios ou setores exclusivos para pessoas
com idade comprovada igual ou superior a 60 (sessenta) anos e demais integrantes de grupo
de risco, conforme autodeclaraca~o, e a realização de cadastro de tais usuários no
estabelecimento para evitar exposica~o a eventual conta´gio por COVID-19;

 

XI - controlar filas fora do estabelecimento, cuidando para que pessoas mantenham
dista^ncia mínima de 120cm (cento e vinte centímetros) entre si, cabendo ao proprieta´rio,
administrador, gerente, dirigente ou Chefe do estabelecimento a responsabilidade de manter a
ordem e o referido distanciamento na a´rea externa do prédio e demais medidas preventivas e
restritivas constantes deste Decreto e legislação pertinente.

 

Parágrafo Único Os proprietários poderão colocar cartaz/aviso em seus
estabelecimentos, com informativo das regras deste Decreto e forma de atendimento.

 

Art. 7º Fica proibida a abertura e funcionamento de, bares, balneários, boates, casas de
show e congêneres, bem como a realização de eventos sociais e festas privadas, inclusive
locação de clubes, imóveis e prédios com finalidades congêneres.

 

Art. 8º. As atividades religiosas de quaisquer culto, durante a Fase 1, funcionarão somente
com atividades de rotinas administrativas internas com o objetivo de produção de conteúdo para



12/03/2021

Decreto 076 de 12/03/2021, assinado na forma do Decreto nº 001/2021 (ID: 45564 e CRC: F2D401D2). 7/12

transmissão e aconselhamento individual, sendo proibida a realização de cultos presenciais.

 

Art. 9º Os velórios com óbitos não relacionados à covid-19 deverão ser limitados com a
presença no ambiente de 5 (cinco) pessoas na Primeira e Segunda Fases, e até 20 (vinte)
pessoas na Terceira e Quarta Fases, podendo revezar entre outras pessoas, com duração
máxima de 2h (duas horas), com urna funerária fechada, mantendo sempre os cuidados do
distanciamento entre os visitantes;

 

I - em caso de morte confirmada ou suspeita da covid-19, os velórios estarão
suspensos, devendo o corpo ser colocado em urna funerária lacrada e levado diretamente
para sepultamento;

 

Art. 10 Em hotéis e hospedarias, o serviço de café da manhã, almoço, jantar e afins
deverão ser servidos nas acomodações.

 

Art. 11 Concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação e
todos os responsáveis por veículos de transporte coletivo e individual de passageiros, públicos
e privados, inclusive de aplicativos e mototáxi, deverão observar os requisitos de higiene e
sanitizaca~o estabelecidos neste Decreto, e na legislação pertinente, e as seguintes
condico~es:

 

a) realizar limpeza minuciosa, diária, dos veículos com utilização de produtos que
impeçam a propagação do vírus, como álcool em gel 70%, solução de água sanitária,
quaternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina;

 

b) realizar limpeza constante de superfícies e pontos de contato com as mãos dos
usuários, como roleta, bancos, balaústres, capacetes, corrimão e sistemas de pagamentos,
com álcool em gel 70% a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no
transporte coletivo;

 

c) utilizar veículos com janelas e alçapões de teto abertos para melhor circulação do ar;

 

d) higienizar constantemente o sistema de ar-condicionado;

 

e) utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela
horária, veículos que possuam janelas passíveis de abertura não lacradas, utilizando os
demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da
programação de viagens;
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f) adotar cuidados pessoais pelos motoristas e cobradores, sobretudo lavagem das mãos
ao fim de cada viagem realizada, utilização de produtos assépticos durante a viagem, como
álcool em gel 70% e observância da etiqueta respiratória;

 

g) afixar informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção da
COVID-19 em local visível aos passageiros.

 

§ 2° As medidas preventivas e restritivas constantes deste Decreto na~o impedem o
desenvolvimento de atividades destinadas a` proteca~o e a` garantia dos direitos humanos.

 

Art. 12 Fica proibida toda e qualquer atividade esportiva coletiva e que envolva
contato/confronto, e academias, por prazo indeterminado.

 

Art. 13 Os Poderes e O´rga~os da Administraca~o Pu´blica Direta, Indireta e Autárquica
Municipal, poderão, de acordo com a conveniência e discricionariedade, adotar provide^ncias
necessa´rias para limitar o atendimento ao pu´blico à meios remotos mediante utilização de
recursos da tecnologia que permitam, quando possível, a prestação de serviços à dista^ncia,
dispensando os servidores, empregados pu´blicos e estagia´rios do comparecimento
presencial para que executem suas funções através de teletrabalho, em regime de home
office, sem prejui´zo da remuneracão, conforme previsto nos artigos 2º e seguintes do Decreto
Municipal nº 028, de 21 de março de 2020, e legislação pertinente.

 

§ 1º Os Chefes dos Poderes e O´rga~os da Administraca~o Pu´blica Direta, Indireta e
Autárquica Municipal, poderão inserir servidores, empregados pu´blicos e estagia´rios em
teletrabalho, tipo home office.

 

Art. 14 As atividades educacionais presenciais ficam suspensas em todas as
instituições das redes de ensino municipal pública, e serão reguladas por normas próprias, a
cargo da Secretaria Municipal de Educação.

 

Art. 15 O descumprimento das medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia de COVID-19 e demais
disposições estabelecidas neste Decreto e na legislação pertinente, configura prática, em tese,
de infração administrativa prevista no artigo 10, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, e das condutas descritas nos artigos 267 e 268, do Código Penal Brasileiro, sujeitando o
transgressor às sanções correspondentes.

Art. 16 É obrigatório o uso de máscara de proteção facial em qualquer local,
principalmente em recintos coletivos, compreendido como local destinado à permanente
utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou aberto, privado ou público, como também
nas áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de transporte; ocorrendo o seu
descumprimento, acarretará a aplicação penalidades conforme legislação correspondente, sem
prejuízo das medidas cíveis, administrativas e penais cabíveis.
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Parágrafo único. A mascará deverá ser vestida no rosto, de forma a proteger nariz e
boca.

Art. 17 Todo cidadão tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições e condições do
presente Decreto, conscientizando-se da higienização necessária, do distanciamento social,
além de outras medidas que são fundamentais para a contenção/erradicação do COVID-19, no
âmbito do Município.

 

Art. 18 Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos às 00
horas do dia 13 de Março de 2021 até às 23:59 horas do dia 22 de Março de 2021,
podendo ser prorrogado caso necessário, e revogando-se às disposições em contrário.

 

 

[Documento Assinado Eletronicamente]
ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS

Prefeito

Publicado no Mural de Editais no                                                                   Publicado no Mural de Editais no 
Átrio da Prefeitura Municipal no                                                                    Átrio da Câmara Municipal no dia
dia _______/_______/_________                                                                  _______/_______/___________
Conforme Art. 87 da Lei Orgânica                                                                  Conforme Art. 87 da Lei Orgânica 
[Documento Assinado Eletronicamente]                                                                       [Documento Assinado Eletronicamente]
Amanda Inácio                                                                                                       Sidney Alves Vieira
Dir. de Dep. Apoio Admin ao Prefeito                                             Aux. Admin. da Câmara Municipal de Vereadores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I
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DECLARACA~O DE SERVICO ESSENCIAL

 

AUTORIZACA~O PARA CIRCULACA~O DE TRABALHADORES - ATIVIDADES PRIVADAS.

 
 

(em papel timbrado)

 

A (NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n°
(nu´mero do CNPJ), sediada na (endereco completo, Cidade/UF), por seu
representante legal que subscreve, DECLARA o seguinte:

 

A (NOME DA EMPRESA) e´ pessoa jurídica dedicada a` operaca~o de
(DESCREVER ATIVIDADES DA EMPRESA), conforme CNAE e CNPJ, anexo. E de
acordo com o Decreto Estadual nº 25.831, de 12 de fevereiro de 2021,  as atividades
desempenhadas pela (Nome da Empresa) sa~o consideradas servicos essenciais,
conforme (INSERIR ARTIGO, INCISO E ALI´NEA QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE
DA EMPRESA).

 

O(A) Sr(a). (NOME DO COLABORADOR), brasileiro, (estado civil), (profissão),
portador(a) da cédula de identidade n° (NU´MERO DO RG) e inscrito(a) no CPF/MF
sob n° (NU´MERO DO CPF), residente e domiciliado em (ENDERECO DO
COLABORADOR), e´ empregado(a) da (NOME DA EMPRESA), ocupando o cargo de
(CARGO DO COLABORADOR). Em raza~o das atividades desenvolvidas por
referido(a) empregado(a) (OU PRESTADOR DE SERVICO), e´ necessa´rio seu
deslocamento entre sua reside^ncia e o estabelecimento da empresa (OU DO
TOMADOR DE SERVICO), visto que a proibica~o do tra^nsito do empregado causara
´ interrupca~o das atividades de servicos essenciais.

 

O declarante ratifica a veracidade desta Declaraca~o e a cie^ncia quanto a`
responsabilidade criminal em caso de falsidade. Por ser expressa~o da verdade, firma
a presente.

 

Local e data.

 

Assinatura do representante da empresa

Nome da empresa

(telefone para verificaca~o das informaco~es por autoridades estaduais e
municipais)
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ANEXO II

 

DECLARACA~O DE SERVICO ESSENCIAL

 

AUTORIZACA~O PARA CIRCULACA~O DE SERVIDOR PU´BLICO

 
 

(em papel timbrado)
 
O(A) (NOME DO ENTE PÚBLICO, O´RGA~O OU ENTIDADE PÚBLICA), pessoa jurídica de
direito público interno inscrito(a) no CNPJ sob n° (número do CNPJ), sediado(a) na (Endereco
completo, Cidade/UF), por seu representante legal que subscreve, DECLARA o seguinte:
 
O(A) Sr(a). (NOME DO SERVIDOR), brasileiro, (estado civil), servidor público portador(a) da
cédula de identidade nº (NU´MERO DO RG), inscrito(a) no CPF/MF sob nº (NU´MERO DO
CPF) e matrícula nº (NÚMERO DA MATRÍCULA ou ATO DE NOMEAÇÃO), residente e
domiciliado em (ENDERECO DO SERVIDOR), ocupa o cargo de (CARGO DO SERVIDOR),
integrante do quadro de pessoal do(a) (NOME DO ENTE PÚBLICO, O´RGA~O OU
ENTIDADE PÚBLICA). Em raza~o das atividades desenvolvidas pelo(a) servidor(a), e´
necessa´rio seu deslocamento entre sua reside^ncia e o (NOME DO ENTE PÚBLICO, O
´RGA~O OU ENTIDADE PÚBLICA), visto que a proibica~o do tra^nsito do servidor causara´
interrupca~o das atividades de servicos essenciais.
 
O declarante ratifica a veracidade desta Declaraca~o e a cie^ncia quanto a` responsabilidade
criminal em caso de falsidade. Por ser expressa~o da verdade, firma a presente.
 
Local e data.
 
Assinatura do representante do Ente Público, Órga~o ou Entidade Pública
NOME DO ENTE PÚBLICO, O´RGA~O OU ENTIDADE PÚBLICA
(telefone para verificaca~o das informaco~es por autoridades estaduais e municipais)
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ANEXO III

 

AUTORIZACA~O PARA CIRCULACA~O DE PESSOAS

 
 
(NOME COMPLETO do Declarante), brasileiro, (estado civil), (Profissão), portador(a) da
cédula de identidade n° (NU´MERO DO RG) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° (NU´MERO DO
CPF), residente e domiciliado(a) em (ENDERECO), DECLARA que necessito deslocar-me
para (DESCREVER), de acordo com o Decreto Estadual nº 25.831, de 12 de fevereiro de
2021.
 
O declarante ratifica a veracidade desta Declaraca~o e a cie^ncia quanto a` responsabilidade
criminal em caso de falsidade.
 
Por ser expressa~o da verdade, firma-se a presente. Local e data.

ASSINATURA

 

 

Av. Tancredo Neves, 2250 Setor 02
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO
Fone: (69) 3239-2240/2291/2357
www.camponovo.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE JOSE SILVESTRE DIAS, PREFEITO
MUNICIPAL, em 12/03/2021 às 18:45, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no
art. 18 do Decreto nº 001 de 01/04/2021.
Documento assinado eletronicamente por AMANDA INACIO, DIRETORA DEP. APOIO
ADMINISTRATIVO AO PREFEITO, em 12/03/2021 às 18:45, horário de Campo Novo
Rondônia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 001 de 01/04/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.camponovo.ro.gov.br,
informando o ID 45564 e o código verificador F2D401D2.

Docto ID: 45564 v1

http://http//transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=009138&extencao=PDF
http://http//transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=009138&extencao=PDF
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=45564&CRC32=F2D401D2

