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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019, DE 21 DE MARÇO DE 2020.

DETERMINA O FECHAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, DE LAZER,
ENTRETENIMENTO E DE SERVIÇOS DO
MUNICÍPIO DE SOLEDADE,
ESTABELECENDO EXCEÇÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O Prefeito do Município de Soledade, Estado da Paraíba, no
uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do
Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,
Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de
pandemia de COVID-19;
Considerando as declarações das Situações de Calamidade
Pública e Emergência em Saúde exaradas pelo Governo
Federal e pelo Estado da Paraíba;
Considerando que o Município de Soledade decretou Situação
de Emergência em Saúde através do Decreto Municipal nº.
017/2020, com novas determinações no Decreto nº. 018/2020;
Considerando a confirmação de casos de Coronavírus humano
(COVID-19) nos Estados circunvizinhos Ceará, Pernambuco e
Rio Grande do Norte e no Estado da Paraíba;
Considerando que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o
exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição
da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos
e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir
o direito à saúde e a redução do risco de doença e de outros
agravos; e
Decreta:
Art. 1º Fica decretado e determinado o fechamento total dos
estabelecimentos comerciais, industriais, de lazer,
entretenimento e de serviços do Município de Soledade entre
os dias 23 de março de 2020 e 05 de abril de 2020, podendo
sofrer prorrogações, que serão analisadas pelo
acompanhamento do controle da pandemia no Brasil,
excetuando-se dessa proibição:
I - Os órgãos de imprensa e meios de comunicação e
telecomunicação em geral, os caixas eletrônicos bancários,
distribuidores de energia elétrica, serviços de
telecomunicações, funerárias, postos de combustíveis e
farmácias;
II - Supermercados, mercadinhos, açougues, revendedores de
hortifrutigranjeiros, água e gás, clínicas veterinárias/lojas de
produtos para animais e laboratórios de análises poderão
funcionar em horário reduzido, das 09:00hs as 15:00hs,
devendo fechar fora desse horário;
III - Padarias poderão funcionar em horário especial, das
06:00hs as 09:00 e das 15:00 as 18:00hs, devendo fechar os
estabelecimentos fora desse horário.
Parágrafo único. Fica recomendado à população do Município
que em caso de mortes e realizações de velórios e
sepultamentos, os mesmos devam se restringir apenas aos
familiares próximos, como forma de se evitar aglomerações.
Art. 2º Fica permitido o uso de entrega por sistema delivery,
desde que utilizados todos os meios de prevenção com
desinfecção dos produtos e proteção dos entregadores, razão
pela qual estão liberadas a circulação de veículos e
motocicletas nesse serviço.
Art. 3º Fica determinada a suspensão de missas, cultos e
quaisquer cerimônias religiosas, entre os dias 23 de março de
2020 e 05 de abril de 2020, passível de prorrogação, orientando
as igrejas existentes a realizaram seus atendimentos e
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orientações espirituais e religiosas através das redes sociais,
como está ocorrendo em todo o mundo.
Art. 4º A Administração Municipal fará serem respeitadas suas
determinações, com o uso da força da Guarda Municipal
através da ronda ostensiva e apoio das Motos da Patrulha
Escolar, que ficam com uso autorizado em virtude da
excecionalidade dos fatos, bem como através do acionamento
da Polícia Militar no Município.
Art. 5º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
 
Publique-se.
 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2020.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito
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