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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 022, DE 28 DE MARÇO DE 2020.

ESTABELECE NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO E NOVAS EXCEÇÕES À
DETERMINAÇÃO MUNICIPAL DE
FECHAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 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; e
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, há necessidade de estabelecimento de
situações excepcionais para funcionamento dos serviços mais
necessários.
Decreta:
Art. 1º A partir do dia 30/03/2020, ficam excetuadas das
determinações de fechamento dos estabelecimentos comerciais
e de serviços, para abertura entre as 09:00hs e 15:00hs, e
industriais no território do Município de Soledade, as
atividades adiante:
I - Estabelecimentos comerciais, poderão funcionar com porta
entreaberta, apenas para recebimento de pagamentos e com
controle de acesso de apenas 1 (um) cliente a cada
atendimento;
II - Estabelecimentos que comercializem material de construção,
poderão funcionar com porta entreaberta, apenas para
recebimento de pagamentos, com controle de acesso de apenas
1 (um) cliente a cada atendimento e, exclusivamente, para a
aquisição de produtos necessários à realização de serviços
urgentes, por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de
retirada de mercadorias;
III - Oficinas mecânicas e borracharias, exclusivamente para
consertos urgentes em veículos;
IV - Lava-Jatos, que deverão funcionar apenas com
atendimento por hora marcada, com o limite de até 2 (dois)
funcionários;
V - Estabelecimentos industriais, que deverão funcionar com
apenas 50% (cinquenta por cento) dos funcionários; e
Art. 2º A partir do dia 31/03/2020, está autorizada a abertura do
Mercado Público Municipal, para funcionamento entre terça-
feira e domingo, das 09:00hs as 15:00hs, apenas dos
estabelecimentos mercadinhos, açougues, revendedores de
hortifrutigranjeiros e água, com acesso pelo portão principal,
permanecendo fechados os demais, possibilitando a
fiscalização e controle de fluxo de clientes.
Art. 3º Os supermercados e estabelecimentos congêneres
deverão funcionar com a observância das seguintes
determinações:
I - Realizar controle de acesso a uma pessoa por família, salvo
em caso de absoluta impossibilidade da presença
desacompanhada;
II - Limitação do número de clientes a uma pessoa por cada 5 m²
(cinco metros quadrados) do estabelecimento;
III - Cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações
de prevenção e controle para o enfrentamento da COVID-19
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expedidas pelas autoridades sanitárias competentes, inclusive a
Organização Mundial de Saúde, para prevenção ao contágio e
contenção de infecção viral relativa ao coronavírus – COVID-
19.
Art. 4º Os estabelecimentos comerciais, industriais, bancários e
as casas lotéricas autorizados a funcionar deverão adotar
medidas de proteção aos seus funcionários, clientes e
colaboradores, estabelecendo a distância de 1,5 metros entre
cada pessoa e adotando, quando possível, sistemas de escala,
alteração de jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o
fluxo e não permitir a aglomeração de pessoas.
Art. 5º Não será permitido o trabalho in loco dos
funcionários(as):
I - Que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
II - Que tenham histórico de doenças respiratórias ou doenças
crônicas, ou cujos familiares, que habitam a mesma residência,
tenham doenças crônicas;
III - Gestantes e lactantes;
IV - Que utilizam medicamentos imunossupressores;
V - Que manifestarem sintomas respiratórios, como febre, tosse,
coriza ou dificuldade de respirar.
Art. 6º O estabelecimento que desobedecer às normas
estabelecidas pelo Município de Soledade para contenção da
pandemia do COVID-19, será notificado e no caso de
reincidência terá seu Alvará de Funcionamento e suas
atividades suspensas por 30 dias.
Art. 7º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer
momento, em função do cenário epidemiológico do Estado,
mantendo-se inalteradas as demais determinações de
suspensão de atividades.
Art. 8º 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. 9º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
 
Publique-se.
 
Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2020.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito 
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