GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 04/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS
DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL
DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), COM MANUTENÇÃO
DO FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, 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 (ESPIN), 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, anunciada pela Organização
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, com fixação de inúmeras medidas pela
Administração Municipal na defesa da saúde pública;
CONSIDERANDO o retorno de casos da COVID no âmbito do Município
de Soledade, especialmente em momento de disseminação da variante Ômicron em
todo o país, contando o Município com 161 casos ativos atualmente, com forte
contaminação entre servidores municipais; e
CONSIDERANDO finalmente que o regramento da Lei é muito mais
amplo que a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de moralidade
pública, direcionado a todos os administradores da coisa pública,
independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e que a
administração em qualquer de suas esferas obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
segurança jurídica, interesse público, impessoalidade, publicidade e eficiência, ex vi
do art. 37 da Carta Magna.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência do Decreto nº. 003, de 08 de fevereiro
de 2022, até o dia 01 de março de 2022.
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Art. 2º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em
função do cenário epidemiológico do Estado e do Município, mantendo-se
inalteradas as demais determinações de suspensão de atividades.
Art. 3º A Administração Municipal continuará operando para que sejam
respeitadas suas determinações, com fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e
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. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
Publique-se.
Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito
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