
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 035, DE 05 DE JULHO DE 2020.

ESTABELECE  LIBERAÇÃO  DA
REALIZAÇÃO  DE  CULTOS  E  MISSAS  NO
MUNICÍPIO  DE  SOLEDADE,  COM
OBEDIÊNCIAS DAS REGRAS SANITÁRIAS
ESTABELECIDAS  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  o  controle  que  o  Município  de  Soledade  tem
empreendido  nos  efeitos  da  pandemia  do  COVID-19,  com
número de casos controlados nos últimos dias, fruto do trabalho
das  equipes  técnicas  da Secretaria  Municipal  de  Saúde e do
isolamento social até aqui empreendido;
Considerando  que,  embora  o  município  de  Soledade  se
encontre  inserido  na  bandeira  laranja,  instituída  pelo  Plano
Novo Normal, do Governo do Estado da Paraíba que, através
do  Decreto  Estadual  nº.  40.304,  de  12  de  junho  de  2020,
apontou a responsabilidade das gestões municipais na adoção
das medidas de contenção da pandemia, havendo a autorização
de  funcionamento  das  instituições  e  templos  religiosos,  com
medidas restritivas; e
Considerando  o  clamor  social  pela  liberação  controlada  do
funcionamento  dos  templos  religiosos,  pelas  dificuldades
psicológicas e espirituais vivenciadas durante este período de
pandemia,  o  que  fora  discutido  em reunião  com os  líderes
religiosos locais e o Poder Executivo Municipal.
Decreta:
Art. 1º  O art. 3º  do Decreto nº  027, de 10 de maio de 2020,
prorrogado pelo Decreto nº 034, de 28 de junho de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:  “Art. 3º  Fica autorizada a
realização de missas, cultos e demais cerimônias religiosas de
modo online, bem como por meio de sistema de drive-in e nas
sedes das igrejas e templos, neste caso com ocupação máxima
de  30%  da  capacidade,  observado  o  protocolos  de
funcionamento  específico  do  setor,  o  uso  obrigatório  de
máscaras, bem como todas as normas de distanciamento social.”
Art. 2º Esse Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 05 de julho de 2020.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito 
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