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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 

DECRETO 004/2020 

 

Dispõe sobre a adoção 

de medidas 

complementares à 

situação de emergência 

em saúde pública no 

Município de Solânea e 

dá outras providências. 

 

           O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 
MUNCÍPIO DE SOLÂNEA – PB, no uso das 
atribuições legais, e em razão do Decreto Municipal 
nº 003/2020, que declarou situação de emergência 
em saúde pública no Município, 
 

 D E C R E T A: 

 

 Art. 1° - Em caráter excepcional, em razão 
da necessidade de intensificar as medidas de 
restrição previstas no Decreto Municipal nº 
003/2020 e nos Atos Normativos 001/2020 e 
002/2020, considerada a situação de emergência 
em saúde pública atual e com o objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na 
prevenção do contágio e no combate da 
propagação da COVID-19, fica determinada a 
SUSPENSÃO, a partir da 00h00m do dia 25 de 
março de 2020 até 09 de abril de 2020, passível de 
prorrogação, o funcionamento de: 

 I – Bares, restaurantes, lanchonetes, 
sorveterias, pizzarias, pastelarias, casas noturnas, 
casas de festas e similares; 

 II – Shopping, cinema, áreas de lazer e 
esportivas; 

 III – Agências Bancárias e Casas Lotéricas; 

 IV – Lojas e estabelecimentos comerciais e 
de serviços; 

 §1º - Não incorrem na vedação de que trata 
este artigo os caixas eletrônicos bancários, 
correios, os estabelecimentos médicos, 
odontológicos para serviços de emergência, 
hospitalares, psicológicos, laboratórios de análises 
clínicas, farmacêuticos, clínica de fisioterapia e de 
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vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e 
gás, distribuidoras de energia elétrica, serviços de 
telecomunicações, postos de combustíveis, 
funerárias, padarias, clínicas veterinárias, lojas de 
produtos para animais, açougues, quitandas, 
hortifrutigranjeiros, supermercados e congêneres. 

 § 2º - As atividades comerciais e 
empresariais elencadas no § 1º, poderão funcionar 
das 08:00 até as 19:00 horas, exceto postos de 
combustíveis (exclusivamente para comercialização 
de derivados do petróleo) e farmácias que ficam 
sem restrições para funcionamento; 

 § 3º - É dever do responsável pelo 
estabelecimento que estiver em funcionamento, 
evitar a aglomeração de pessoas, estabelecendo 
um fluxo de atendimento contínuo, com  entrada  e  
saída  de  clientes  observando o limite máximo de 
pessoas nas áreas livres de circulação mantendo a 
distância mínima de 02 (dois) metros de distância 
entre elas, e ainda dotar os estabelecimentos de 
estrutura mínima de pessoal adequada para 
prevenir filas em caixas e na entrada dos 
estabelecimentos; 

 §4º - Os hotéis e pousadas deverão 
suspender, em carater excepcional, em razão da 
necessidade de intensificar as medidas de 
restrição, a partir da 00:00 horas do dia 25 de 
março de 2020 até 09 de abril de 2020, o 
atendimento aos hospedes que venham de outras 
localidades, exceto os que justificarem 
permânencia no município por razão de serviços 
essenciais, a exemplo de manutenção de rede de 
energia elétrica, esgotamento sanitário e rede de 
abastecimento de água, a serviços do governo 
federal, estadual e ou municipal, médicos e 
profissionais da área de saúde, e garantir aos seus 
funcionários o fornecimento de EPI´S. 

 § 5º - No período em que trata o caput, os 
estabelecimentos comerciais e de serviços poderão 
funcionar por serviços de entrega (DELIVERY). 

 Art. 2º - Fica determinada a suspensão de 
missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas 
pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia 25 de 
março de 2020 até 09 de abril de 2020.  

 Art. 3º - Determina-se restrições às feiras 
livres, nos seguintes termos: 

 I – Fica SUSPENSA a feira livre realizada as 
quartas feiras; 

 II – Fica SUSPENSA a feira de 
comercialização de animais vivos; 

 III – A Feira livre aos sábados, 
comercializará exclusivamente alimentos 
(hortifrutigranjeiros, carnes, cereais); 

 Parágrafo Único – Recomenda-se aos 
feirantes obedecer às instruções do Ministério da 
Saúde no que tange às normas de higiene e 
limpeza. 

 Art. 4º - O descumprimento das medidas 
elencadas neste Decreto poderá acarretar a 
suspensão ou cassação do Alvará de 
Funcionamento do estabelecimento. 

 Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, podendo sofrer alterações 
de acordo com a evolução do cenário 
epidemiológico causado pelo Coronavírus 
(COVID19). 

 

Solânea – PB, em 23 de março de 2020. 

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito Municipal 
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