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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 021, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

ACRESCENTA EXCEÇÕES À
DETERMINAÇÃO MUNICIPAL DE
FECHAMENTO DO COMÉRCIO E
SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS
REGULAMENTAÇÕES DOS DECRETOS
FEDERAIS Nº 10.282 E Nº 10.292 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATADAS.

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 mesmo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) tendo declarado, em 11 de março do corrente ano, o
estado de pandemia de COVID-19 o Governo Federal do Brasil
tem se portado de forma anticientífica, tendo editado a Lei
Federal nº. 13.979/2020;
Considerando as regulamentações implementadas pelo
Decreto Federal nº. 10.282, de 6 de fevereiro de 2020 e pelo
Decreto Federal nº. 10.292, de 20 de março de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
Considerando que mesmo compreendendo que as medidas
trarão risco imenso de disseminação do vírus e contaminação
da população pelo COVID-19, eis que o isolamento social é, de
fato, a única médica precisa e eficaz de proteção social nessa
pandemia, como bem defenda e solicita a Organização Mundial
da Saúde – OMS, os Decretos Federais regulamentam Lei
Federal de aplicação em todo o território nacional.
Decreta:
Art 1º A partir do dia 27/03/2020, ficam excetuadas das
determinações de fechamento dos estabelecimentos comerciais
e de serviços no território do Município de Soledade os
serviços adiante:
I – unidades lotéricas; e
II – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central
do Brasil.
Art 2º A Administração Municipal continuará operando para
que sejam respeitadas suas determinações, com o uso da força
da Guarda Municipal através da ronda ostensiva e apoio das
Motos da Patrulha Escolar, que continuam com uso autorizado
em virtude da excepcionalidade dos fatos, bem como através
do acionamento da Polícia Militar no Município.
Art 3º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
 
Publique-se.
 
Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2020.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito 
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