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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023, DE 04 DE ABRIL DE 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 101/2000, EM RAZÃO DA
CRISE DE SAÚDE PÚBLI-CA DECORRENTE DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), E
SUAS REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE,
PRORROGA AS MEDIDAS DE FECHAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DE
SERVIÇOS E LAZER, SUSPENSÃO DE AULAS,
DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO,
ESTABELECE MEDIDAS DE AUXÍLIOS
SOCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.

 
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 o Estado de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, decretado pelo Ministério da Saúde por meio
da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da
disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-
19), nos termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de
2011;
Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica
sustentada da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19),
anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de
2020;
Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020,
que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao
contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse
Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de
pandemia de infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19) definida
pela Organização Mundial de Saúde;
Considerando que o Município de Soledade decretou Situação de
Emergência em Saúde através do Decreto Municipal nº 017/2020, de
18 de março de 2020, com novas determinações nos Decretos nº
018/2020, de 20 de março de 2020; 019/2020, de 21 de março de
2020; 020/2020, de 25 de março de 2020; 021/2020, de 26 de março
de 2020; e 022/2020, de 28 de março de 2020;
Considerando as suas repercussões nas finanças públicas em âmbito
nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a
Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), aprovada pela Câmara dos Deputados, em
18 de março de 2020, e pelo Senado Federal, em 20 de março de
2020, reconhecendo a existência de calamidade pública relativamente
à União;
Considerando a mesma ação pelo Decreto Estadual nº 40.134, de 20
de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo
o território do Estado da Paraíba, para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-
19);
Considerando que a referida crise impõe o aumento de gastos
públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da aludida pandemia, bem como indiscutível queda na arrecadação de
receitas próprias e nos valores dos repasses efetuados pela União
Federal e pelo Governo do Estado da Paraíba;
Considerando todos os esforços de contenção de despesas que
estarão sendo implementados para ajustar as contas municipais, em
virtude de se manter a prestação dos serviços públicos e de adotar
medidas no âmbito municipal para o enfrentamento da grave situação
de saúde pública; e
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Considerando o agravamento da pandemia no país e no mundo, com
mais de um milhão de infectados e milhares de mortos, bem como a
necessidade de isolamento social; e
Considerando o agravamento da crise econômica no Estado da
Paraíba e em todo o Brasil, com fechamento dos estabelecimentos
comerciais, industriais e de lazer, gerando queda na arrecadação e
aumento da necessidade das pessoas em vulnerabilidade social,
necessitando de ainda mais presença do Poder Público;
Decreta:
Art. 1º Fica Decretado Estado de Calamidade Pública até o dia 31 de
dezembro de 2020, para os fins exclusivos do art. 65, da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-
19), e suas repercussões nas finanças públicas do Município de
Soledade, já que haverá aumento de gastos públicos e queda na
arrecadação de receitas próprias e nos valores dos repasses efetuados
pela União Federal e pelo Governo do Estado da Paraíba.
Art. 2º Ficam prorrogadas as determinações de fechamento total dos
estabelecimentos comerciais, de lazer, entretenimento e de serviços do
Município de Soledade entre os dias 06 de abril de 2020 e 12 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 - Unidades lotéricas;
III - Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados
pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
IV - Estabelecimentos industriais, que deverão funcionar com apenas
50% (cinquenta por cento) dos funcionários;
V - Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar, incluindo
clínicas, serviços de odontologia, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde para serviços de emergência;
VI - Farmácias veterinárias e estabelecimentos de vendas de
alimentação animal.
Parágrafo único. Em caso de mortes e realizações de velórios e
sepultamentos, os mesmos devem se restringir apenas aos familiares
próximos, como forma de se evitar aglomerações, utilizando-se urna
funerária fechada, devendo ser observado pelo serviço funerário o
disposto no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo
Coronavírus – COVID-19, do Ministério da Saúde, a limitação de 1
(uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados) do
estabelecimento, com presença máxima de 20 (vinte) pessoas.
Art. 3º Ainda ficam excetuados, para abertura entre as 09:00hs e
15:00hs, os serviços de:
I - 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;
II - 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.
III - Oficinas mecânicas e borracharias, exclusivamente para
consertos urgentes em veículos;
IV - Estabelecimentos que comercializem material de construção, os
quais poderão funcionar, 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, com
atendimento de apenas 01 (um) cliente por vez.
Parágrafo único. Estão inseridos nas exceções acima os
estabelecimentos hortifrutigranjeiros, açougues e mercadinhos
existentes dentro do Mercado Público Municipal, de terça-feira a
domingo, cuja abertura permanece autorizada, no mesmo horário, com
acesso pelo portão principal, permanecendo fechados os demais,
possibilitando a fiscalização e controle de fluxo de clientes.
Art. 4º 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;
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III - Cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações de
prevenção e controle para o enfrentamento da COVID-19 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. 5º Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão
continuar adotando medidas de proteção aos seus funcionários,
clientes e colaboradores, estabelecendo a distância de 1,5m (um
vírgula cinco metro) 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. 6º Permanece a proibição ao trabalho in loco dos(as)
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. 7º 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. 8º Permanece 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. 9º Fica prorrogada a determinação da suspensão das Feiras
Livres do Município de Soledade e de todos os tipos de banhos,
comemorações e encontros sociais em todos os mananciais existentes
no território do Município de Soledade, inclusive nos
Açudes/Barragens de Negrinhos, Macambira, Vilu, entre os dias 06 de
abril de 2020 e 12 de abril de 2020.
Art. 10 Fica prorrogada a determinação da suspensão de missas,
cultos e quaisquer cerimônias religiosas, entre os dias 06 de abril de
2020 e 12 de abril de 2020, passível de prorrogação, orientando as
igrejas existentes a realizaram seus atendimentos e orientações
espirituais e religiosas através das redes sociais, como está ocorrendo
em todo o mundo.
Art. 11 Fica prorrogada a suspensão dos expedientes das unidades
administrativas municipais entre 06 de abril de 2020 e 19 de abril de
2020, podendo haver chamamento de servidores para funções urgentes
e necessárias, a exemplo do serviço financeiro e tributário municipal,
com possibilidade de se dar o serviço através do método home-office.
Parágrafo único. Ficam excetuados da suspensão os serviços abaixo:
I - Hospital Municipal;
II - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
III - Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana e Rural;
IV - NASF;
V - Vigilância Municipal em Saúde;
VI - Guarda Civil Municipal;
VII - Secretaria Municipal de Saúde;
VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura;
IX - Secretaria Municipal de Agricultura; e
X - Serviço de Limpeza Pública.
Art. 12 Fica determinada a concessão de auxílios sociais ou
atendimentos excepcionais à pessoas em vulnerabilidade social no
Município de Soledade, com controle absoluto dos profissionais
envolvidos, formalização e comprovação efetiva da necessidade dos
beneficiários, principalmente através de:
I - Pagamento de contas relativas ao fornecimento de água e energia;
II - Concessão de aluguel social;
III - Doação de cestas básicas;
IV - Doação de botijões de gás;
V - Doação de material de limpeza e de gêneros de higiene pessoal; e
VI - Doação de medicamentos que não constem da farmácia básica
municipal e sejam receitados por médicos para contenção de males de
saúde.
Parágrafo único. Deverá a Administração observar todas as
exigências legais na aquisição de gêneros e itens necessários ao
atendimento das necessidades sociais da população, com estrita
obediência às disposições da Lei n° 13.979/2020, demais leis
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aplicadas à Administração Pública e aos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Art. 13 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. 14 O descumprimento das medidas de saúde para o
enfrentamento do novo coronavírus decretadas no âmbito do
Município de Soledade enseja ao infrator a aplicação de multa diária,
sem prejuízo da adoção de medidas administrativas como a apreensão,
interdição e o emprego de força policial, bem como da
responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde
pública, tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro:
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico,
farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Art. 15 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. 16 O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser
enviada à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o
reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art.
65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 17 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, mantida vigência e os
pontos complementares dos Decretos nº 018/2020, de 20 de março de
2020; 019/2020, de 21 de março de 2020; 020/2020, de 25 de março
de 2020; 021/2020, de 26 de março de 2020; e 022/2020, de 28 de
março de 2020
 
Publique-se.
 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2020.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito
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