
DECRETO Nº 49.121, DE 28 DE ABRIL DE 2020 
 

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS AO DECRETO Nº 49.048 DE 18 DE 

ABRIL DE 2020, QUE ESTABELECE NÍVEL DE PERIGO IMINENTE E 

ADOTA MEDIDAS DE RESTRIÇÃO NOS TERMOS A LEI MUNICIPAL 

Nº 5.285 DE 17 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS 

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

                       O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, no exercício regular de 
seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

             
D E C R E T A: 

   Art. 1º Altera o artigo 5º, inciso X, alínea ‘’c’’ do Decreto nº 49.048, de 18 de Abril de 2020, que 
passa a viger da seguinte forma:  

Art. 5º Para o funcionamento dos estabelecimentos é obrigatório: 
 

[...] 

 
c) Na modalidade self-service, os clientes podem se servir utilizando luvas, que serão descartadas 

imediatamente após o uso, ou os utensílios de uso comum, tais como conchas, espátulas, pegadores, 
escumadeiras, bandejas, serem manuseados por funcionários, que deverão utilizar luvas, máscaras, toucas e 
demais equipamentos recomendados para manutenção da higiene pessoal; 

 

[...] 

   Art. 2º Altera o artigo 7º do Decreto nº 49.048, de 18 de Abril de 2020, que passa a viger da 
seguinte forma:  

[...] 

Art. 7º Fica determinado que o horário de funcionamento geral das atividades comerciais e de serviços 
será das 06:00 às 22:00, exceto para as atividades previamente estabelecidas como essenciais, e sem 
atendimento ao público. 

 [...] 

   Art. 3º Altera o artigo 10º e inclui os incisos I e II ao Decreto nº 49.048, de 18 de Abril de 2020, 
que passa a viger da seguinte forma:  

[...] 

Art. 10. A realização de cerimônias fúnebres (velórios) deverá observar as regras gerais dispostas no 
artigo 5º deste e, 

 
[...] 

 

I – Caso o óbito seja por coronavírus (COVID-19), ou de caso suspeito, não poderá ser realizada, 
limitando-se apenas ao sepultamento e a funerária deverá adotar as orientações estabelecidas pela ANVISA, por 
meio da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 ou outra que a substituir. 

 
II - Sendo outra a causa da morte, limita-se o público ao velório, a capacidade de 5 (cinco) pessoas dentro 

do ambiente, mantida a distância mínima de 2 m (dois metros) e a duração de no máximo 5h (cinco horas); 
 

[...] 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seus efeitos a partir de 28 de abril 

de 2020. 

                                      Gabinete do Prefeito, Paço Municipal. 
                              Vilhena (RO), 28  de abril de 2020. 

 
 
 

            EDUARDO TOSHIYA TSURU 
             Prefeito do Município 


