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DECRETO Nº. 16/2022, DE 08 DE JUNHO DE 2022. 
 

 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE CARÁTER 

TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO 

DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) 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 a manutenção da condição de transmissão pandêmica 
sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização 
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

 

                CONSIDERANDO as disposições da Lei Estadual nº11. 711/2020, que 

proíbe o acendimento de fogueiras em espaços urbanos no âmbito do Estado da 
Paraíba enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, o que fora reforçado pela 
Recomendação nº. 6/2022 do Ministério Público de Soledade;   
 
                e CONSIDERANDO a necessidade de adoção de respostas efetivas sempre 
que necessário, inclusive durante o período de realização das festividades juninas, de 
forma a impedir o surgimento de outras doenças respiratórias entre os soledadenses. 

 

 

D E C R E T A:  

 
Art. 1º Fica proibido, em caráter extraordinário, no período compreendido 

entre 07 e 30 de junho de 2022, o acendimento de fogueiras e o acionamento de fogos 
de artifício, de todos os tipos, dentro da zona urbana do Município de Soledade, como 
forma de amenizar o sofrimento causado por síndromes respiratórias de todos os níveis 
em cidadãos soledadenses. 

 
Art. 2º A Vigilância Sanitária municipal operará com a fiscalização, gerando 

o descumprimento das medidas contidas neste Decreto a adoção de medidas 
administrativas como a notificação com advertência, interdição de estabelecimentos 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. 3º A Administração Municipal operará 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 ficam com uso autorizado em virtude da excepcionalidade dos fatos, bem como 
através do acionamento da Polícia Militar no Município. 
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Art. 4º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Estado e Município. 
 
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 15/2022. 
 

Publique-se.  

 

Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2022. 

 

GERALDO MOURA RAMOS 

Prefeito 


