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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 028, DE 18 DE MAIO DE 2020.

PRORROGA A DETERMINAÇÃO DO
FECHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E DE LAZER
DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, EM
COORDENAÇÃO COM O ESTADO DA
PARAÍBA, EM VIRTUDE DA
CONFIRMAÇÃO DE CASOS DA COVID-19
NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE,
ESTABELECE 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 da COVID-19;
Considerando as declarações das Situações de Calamidade
Pública e Emergência em Saúde exaradas pelo Governo
Federal, pelo Estado da Paraíba e pelo Município de Soledade;
Considerando a declaração da condição de transmissão
pandêmica sustentada da infecção humana pelo coronavírus,
anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março
de 2020;
Considerando a imensa disseminação dos casos de
coronavírus por todo o Estado da Paraíba;
Considerando o Decreto Estadual nº. 40.135, de 20 de março
de 2020, que decretou medidas de restrição nas cidades da
Paraíba com casos de coronavírus, o que fora novamente
prorrogado através do Decretos Estadual nº. 40.242, de 16 de
maio de 2020;
Considerando a confirmação de casos de contaminação pelo
coronavírus no Município de Soledade;
Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de
resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla
repercussão populacional, no âmbito do Estado da Paraíba, e
que pode trazer sérios danos à população do Município de
Soledade, bem como do estabelecimento de um trabalho
coordenado de combate e contenção ao coronavírus por todos
os entes federados; e
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 ajusta-los aos interesses coletivos
e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir
o direito a saúde e a redução do risco de doença e de outros
agravos.
Decreta:
Art. 1º Fica prorrogado o Decreto Municipal nº. 027, de 10 de
maio de 2020, mantendo-se aplicadas a todo o território do
Município de Soledade, as disposições do Decreto Estadual nº.
40.135, de 20 de março de 2020, novamente prorrogadas
através do Decreto Estadual nº. 40.242, de 16 de maio de 2020,
determinando a manutenção do fechamento total dos
estabelecimentos comerciais, de lazer, de entretenimento e de
serviços do Município de Soledade entre os dias 19 de maio de
2020 e 31 de maio de 2020, podendo sofrer prorrogações, que
serão analisadas pelo acompanhamento do controle da
pandemia no Município e na Paraíba, com suas definições e
exceções.
Parágrafo Único. Estão inseridas na prorrogação do caput deste
artigo a suspensão do expediente das repartições públicas
municipais, mantidas suas ressalvas, das aulas das escolas
públicas e privadas de Soledade, bem como a proibição de
realização de missas e cultos.
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Art. 2º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário, mantendo-se os
demais Decretos Executivos Municipais desde que não
conflitantes com as presentes determinações.
 
Publique-se.
 
Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2020.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito 
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