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DECRETO Nº. 10/2022, DE 07 DE ABRIL DE 2022. 
 

 

DISPÕE NOVAS MEDIDAS DE CARÁTER 

TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE 

PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), COM LIBERAÇÃO 

DE ATIVIDADES E SERVIÇOS, BEM COMO DO 

USO DE MÁSCARAS EM TERRITÓRIO 

MUNICIPAL 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 controle dos casos de COVID no Município, com 
ampla adesão da população à vacinação, atingindo 80,77% de imunizados, o que 
permite flexibilizações mais amplas, capazes de atenuar os efeitos socioeconômicos 
e culturais da pandemia; 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 A partir do dia 08 de abril de 2022 ficam autorizados os eventos 

esportivos realizados em arenas, estádios e ginásios, com até 100% (cem por cento) 
da capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria 
Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, além da apresentação do 



 

 

 
 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

2 

cartão de vacinação com a comprovação do esquema vacinal completo. 
 
 
Art. 2º A partir do dia 08 de abril de 2022 fica permitida a realização de 

eventos sociais, corporativos e shows, inclusive em piscinas, açudes, rios ou outros 
balneários, com até 100% (cem por cento) da capacidade do local, observando 
todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria 
Municipal de Saúde, além da apresentação do cartão de vacinação com a 
comprovação do esquema vacinal completo. 

 
Art. 3º A partir do dia 08 de abril de 2022 fica liberado o funcionamento de 

todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, observando todos os protocolos 
elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde 
e, no caso dos restaurantes, lanchonetes, bares, lojas de conveniência e 
estabelecimentos similares, a exigência da apresentação do cartão de vacinação 
com a comprovação do esquema vacinal completo.  

 
Art. 4º No O uso de máscaras em espaços abertos e/ou fechados em 

todo território municipal passa a ser facultativo, recomendando-se às pessoas que 
possuem comorbidades ou que apresentem sintomas comuns à Covid-19 que 
mantenham a utilização. 

 
Art. 5º A partir do dia 11 de abril de 2022 serão retomadas em 

completude as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder 
Executivo Municipal, com retorno de todos os servidores que estejam afastados do 
trabalho presencial e possuam esquema vacinal completo. 

 
Art. 6º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Estado e do Município, mantendo-se 
inalteradas as demais determinações. 

 
Art. 7º O descumprimento das medidas contidas neste Decreto e nos 

demais atos normativos publicados sujeita o infrator às penas previstas no art. 10 da 
Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como o emprego de força 
policial e responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde 
pública, tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro além das seguintes 
penalidades: 
 

I Notificação para regularização em 4 (quatro) horas; 
II Multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) e interdição por até 07 (sete) 

dias em caso de reincidência; e 
III Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (quatorze) dias o 

prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de nova multa, 
na forma deste artigo. 
 

§1º Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão 
autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo; e 

§2º Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto 
neste artigo serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus. 
 



 

 

 
 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

3 

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 
 
Publique-se.  

 

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2022. 

 

GERALDO MOURA RAMOS 

Prefeito 


