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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

GABINETE DO PREFEITO 
 

ATO NORMATIVO 001/2020 

 

 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); conforme 

decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; 

 CONSIDERANDO a declaração da condição 

de transmissão pandêmica sustentada da infecção 

humana pela Coronavírus, anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 

2020; 

 CONSIDERANDO a confirmação de casos 

de Coronavírus humano (COVID-19) no Estado da 

Paraíba e em Estados circunvizinhos como Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte; 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual 

40.122 de 13 de março de 2020 que declara 

Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante 

ao contexto de decretação de Emergência em 

Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério 

da Saúde e a declaração da condição de pandemia 

de infecção humana pelo Coronavírus definida pela 

Organização Mundial de Saúde; 

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal 

003/2020, que Declara SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de 

Solânea; 

 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;  
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NORMATIZA 

✓ A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o 

número 83 -33632895 e o email 

secsaudesolanea@gmail.com para informações 

referente ao Coronavírus. A Secretaria Estadual de 

Saúde, disponibiliza os seguintes contatos: 83-

991469790 (Ramal Principal/Hospital Clementino 

Fraga), 83- 991469250 (Hospital Clementino Fraga) 

e 83- 991470810/83- 9988236186 (Coordenação de 

Atenção Básica da SES); 

✓ Fica recomendado às pessoas com tosse, coriza, 

espirros, febre e leve indisposição para as 

atividades de rotina devem permanecer em casa 

até a melhora do quadro clínico (máximo de 14 

dias), podendo utilizar-se dos telefones 

disponibilizados para obterem informações 

adicionais. Os pacientes que apresentarem falta de 

ar devem procurar atendimento médico nas 

Unidades de Saúde e a secretaria municipal de 

saúde deve orientar os seus servidores para 

monitoramento dos casos e atendimento rápido; 

 ✓ A Secretaria Municipal de Saúde deve ampliar o 

prazo de prescrições de medicamentos de uso 

contínuo reduzindo assim a necessidade de 

deslocamento até as Unidades de Saúde da 

Família, Policlínica, Hospital Distrital e CAPS; 

✓ Fica determinado à Secretaria Municipal de 

Saúde que suspenda junto às Unidades de Saúde 

da Família a realização de atividades de grupos 

com o intuito de reduzir a circulação de pessoas; 

✓ Deve ser estimulada a vacinação anti-influenza, 

aos grupos de risco, nos moldes recomendados 

pelo Ministério da Saúde, a partir do dia 

23/03/2020; 

✓ Recomendar a redução das visitas hospitalares 

para o mínimo possível. Além da restrição de visitas 

de pessoas com quadros gripais às enfermarias e 

leitos; 

✓ Fica SUSPENSO o atendimento presencial ao 

público externo nas repartições públicas municipais, 

salvo as vinculadas a Secretaria Municipal de 

Saúde, observadas as recomendações médicas de 

prevenção ao COVID-19, devendo-se dar 

preferência ao atendimento pelos telefones: 83-

33631285 (Centro Administrativo), 83 – 3363 2895 

(Secretaria de Saúde), bem como pelos e-mails:  

 Secretaria de Saúde: 

secsaudesolanea@gmail.com; 

 Secretaria de Gestão Pública: 

gestaopublica@solanea.pb.gov.br; 

 Secretaria de Educação: 

sec.solanea@yahoo.com; 
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 Diretoria Executiva de Recursos Humanos: 

drhsolanea@bol.com.br; 

 Procuradoria Geral do Município: 

procuradoria@solanea.pb.gov.br. 

✓ Fica determinado que os servidores do 

município, maiores de 60 anos, exceto os 

vinculados a Secretaria de Saúde, DEVERÃO 

executar suas atividades por via remota - home 

office - devendo a operacionalização ser definida 

por seus chefes imediatos; 

✓ Fica determinado que os servidores cumprirão 

seus expedientes de trabalho  em dias alternados, 

sem prejuízo das atribuições inerentes ao órgão, 

devendo permanecer, nos horários de expediente, 

em suas residências, de sobreaviso, com 

possibilidade de serem convocados a qualquer 

momento e à disposição para executar os trabalhos 

que podem ser realizados pelos meios de 

comunicação disponíveis (home office), exceto 

servidores da Secretaria de Saúde; 

✓ Os órgãos realizarão o planejamento das escalas 

dos seus servidores, para que os serviços públicos 

prestados não sofram solução de continuidade; 

✓ Fica determinado a não realização de atividades 

promovidas pelo Governo Municipal que envolvam 

a aglomeração de pessoas; 

✓ Fica determinado a suspensão de atividades nas 

dependências do Ginásio Adauto Silva, Ginásio da 

Escola José Menino e Estádio Tancredo de 

Carvalho; 

✓ Fica determinado que os veículos da frota do 

município não serão disponibilizados ao transporte 

de pessoas para solenidades fúnebres, religiosas, 

esportivas, bem como para realizar mudanças e 

outras atividades não vinculadas ao serviço público 

municipal; 

✓ Ficam suspensas as viagens, a serviço, de 

servidores públicos municipais para fora do estado, 

enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde pública. Situações excepcionais apenas com 

autorização expressa da Chefia de Gabinete do 

Prefeito; 

✓ Ficam suspensas as férias dos profissionais da 

Secretaria de Municipal de Saúde por dois meses; 

✓ Recomendar aos serviços ambulatoriais que 

avaliem as consultas agendadas de público de 

usuários idosos e com doenças associadas; 

✓ Recomendar a suspensão de Eventos de Massa* 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data 

desta publicação; 
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• Definição de Evento de Massa: atividade 

coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, 

religiosa, social ou política, por tempo pré-

determinado, com concentração ou fluxo 

excepcional de pessoas, de origem nacional ou 

internacional, e que, segundo a avaliação das 

ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à 

saúde pública exijam a atuação coordenada de 

órgãos de saúde pública da gestão municipal, 

estadual e federal e requeiram o fornecimento de 

serviços especiais de saúde, públicos ou privados 

(Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, 

eventos de grande porte). 

✓ Recomendar à população o uso dos serviços 

eletrônicos para reduzir o número de pessoas 

circulando nos guichês das repartições públicas, 

através da utilização do site 

www.solanea.pb.gov.br; 

✓ Recomendar ao Abrigo Menino Jesus que não 

permita pelo prazo de 30 dias visitas aos idosos 

residentes; 

✓ Determinar que servidores municipais ao 

comprovar o retorno de locais com transmissão 

comunitária devem permanecer em casa pelo 

período de 14 (catorze) dias; 

✓ Determinar a suspensão das aulas de toda rede 

pública municipal de ensino, no período de 

19/03/2020 até 18/04/2020; 

✓ Recomendar a rede de ensino privada que adote 

o mesmo procedimento; 

✓ Suspensão de visitas técnicas e estágios em fase 

inicial do curso nas Unidades Municipais de Saúde, 

exceto para estágios em fase final, internatos e 

programas de residências médica e 

multiprofissional; 

✓ Recomendar aos munícipes que retornarem de 

viagens nacionais ou internacionais, permaneçam 

em quarentena; 

✓ Novas medidas poderão ser adotadas em função 

do cenário epidemiológico do Estado. 

 

Solânea – PB, em 18 de março de 2020. 

 

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito Municipal 
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ATO NORMATIVO 002/2020 

 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); conforme 

decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; 

 CONSIDERANDO a declaração da condição 

de transmissão pandêmica sustentada da infecção 

humana pela Coronavírus, anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 

2020; 

 CONSIDERANDO a confirmação de casos 

de Coronavírus humano (COVID-19) no Estado da 

Paraíba e em Estados circunvizinhos como Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte; 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual 

40.122 de 13 de março de 2020 que declara 

Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante 

ao contexto de decretação de Emergência em 

Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério 

da Saúde e a declaração da condição de pandemia 

de infecção humana pelo Coronavírus definida pela 

Organização Mundial de Saúde; 

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal 

003/2020, que Declara SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de 

Solânea; 

 CONSIDERANDO o Ato Normativo 

Municipal 001/2020; 

 CONSIDERANDO as recomendações do 

Ministério da Saúde, Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e Secretaria Estadual de Saúde, 

sobre eventuais possibilidades de quarentena, 

resguardo e isolamento a fim de evitar o 

alastramento da pandemia do Covid-19, o novo 

coronavírus; 

 CONSIDERANDO a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde adotar normas para 

os atendimentos neste período de Emergência em 

Saúde Pública; 

  NORMATIZA: 

 1- A Secretaria Municipal de Saúde adotará as 

seguintes normas para os atendimentos enquanto 

permanecer a situação de emergência; 

2- Fica obrigatória a constante higienização das 

mãos e utilização de máscaras descartáveis para 

os atendimentos nos setores da Saúde; 

3- Orientar os pacientes que estiverem com 

sintomas de resfriado leve como tosse, coriza e 

espirros, a ficarem em casa, ter repouso, beber 

bastante líquido, evitar contato com pessoas e 
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aglomerações. Caso o quadro clínico não tenha 

melhora, apresente dispnéia (falta de ar) ou febre, 

deverá procurar assistência médica;   

4- Disponibilizar máscaras para pacientes que 

comparecerem aos setores de Saúde com sintomas 

de resfriado (tosse, coriza, espirros). Estes terão 

atendimento prioritário; 

5- Os atendimentos médicos e de enfermagem nas 

Unidades Básicas de Saúde deverão ser prioritários 

e não eletivos, evitando-se aglomeração de 

pessoas;  

6- Os atendimentos em Odontologia serão restritos, 

dando prioridade apenas em situações de urgência; 

7- O setor de Regulação permanecerá funcionando 

normalmente no horário de expediente;  

8- Os atendimentos com os Médicos Especialistas 

na Policlínica ficam temporariamente suspensos a 

partir de 23/03/2020. Na Policlínica permanecerão 

funcionando normalmente os ser-viços de 

Imunização, entrega de medicamentos, teste do 

pezinho e exames laboratoriais;   

9- As atividades da Academia de Saúde serão 

suspensas, tendo em vista que seu público alvo é 

formado em sua maioria por idosos e devemos 

evitar aglomeração;  

10- Os serviços de fisioterapia deverão ser 

suspensos a idosos e crianças e os atendimentos 

reduzidos a outros grupos para se evitar 

aglomeração; Somente serão realizados 

atendimentos em casos que não se possam 

paralisar o tratamento;   

11- Atividades coletivas desenvolvidas por equipe 

multiprofissional estão temporariamente suspensas; 

12- As salas de observação das Unidades Básicas 

de Saúde terão seu uso restrito, evitando 

aglomeração e permanência de crianças, idosos, 

gestantes, hipertensos e diabéticos; 

13- Os usuários de transporte da Saúde, bem como 

os condutores, serão obrigados a utilizar máscaras 

descartáveis durante sua permanência no mesmo;  

14- Pessoas com sintomas de resfriado, deverá ser 

recomendado a não utilização de transporte, exceto 

em casos de urgência;     

15- Alertamos que a qualquer momento a 

disponibilidade de transporte de uso coletivo do 

Município poderá ser suspensa para atendimentos 

eletivos. Menos para casos urgentes; 

16- Os pacientes idosos, crianças, hipertensos, 

diabéticos, pós cirurgiados e com outras 

comorbidades, que utilizam de medicação 

controlada, deverão ter seus receituários 

disponibilizados por um prolongamento maior. 
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Como também entregues a familiares ou 

responsáveis. Evitando suas idas aos Setores da 

Saúde e CAPS. Para isso, toda a equipe de 

Profissionais das UBSs e CAPS, deverão 

coletivamente facilitar essas prescrições. Estes 

pacientes deverão procurar os setores de Saúde 

somente em casos de extrema urgência; 

17- Os Profissionais deverão monitorar todos os 

casos suspeitos, relatando à Secretaria de Saúde 

para serem tomadas as devidas providências. Se 

possível, dar o contato aos pacientes para o 

monitoramento a distância;     

18- Os Agentes Comunitários de Saúde e os 

Agentes de Combate às Endemias, que são os 

Profissionais em contato direto mais frequente com 

a população, devem realizar seu trabalho com 

extrema cautela, evitando adentrar aos lares onde 

há caso suspeito de gripe ou coronavírus e dar 

preferência ao atendimento por contato telefônico. 

Este contato com o munícipe poderá também ser 

feito presencialmente, mas mantendo a distância de 

2m do mesmo e com EPIs; No mais, todos deverão 

ir nas Unidades Básicas de Saúde (ACSs) e Setor 

de Endemias (ACEs) quando não estiverem em 

campo sempre que forem solicitados, para que 

possam auxiliar na informação  e nos trabalhos da 

equipe, principalmente na comunicação sobre os 

casos suspeitos. Mais do que nunca, precisaremos 

da ajuda de todos nesse momento;  

19- O atendimento com Protético (Próteses 

Dentárias) será temporariamente suspenso;  

20- A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de um 

canal para esclarecer as dúvidas da população, 

pelo e-mail secsaudesolanea@gmail.com e 

telefone 3363 2895;   

21- A Secretaria Estadual de Saúde dispõe dos 

seguintes contatos para esclarecimento da 

população: 

* 99146-9790 – (Ramal Principal) - Hospital 

Clementino Fraga 

* 99146-9250 – Hospital Clementino Fraga 

* 99147-0810 – Coordenação da Atenção Básica da 

SES 

* 98823-6186 – Coordenação da Atenção Básica da 

SES. 

22 - Essas medidas terão duração de 60 (sessenta) 

dias e poderão sofrer alterações a qualquer 

momento, de acordo com os acontecimentos e das 

determinações dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

Solânea, 19 de março de 2020. 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito Municipal 


