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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

DECRETO 007/2020 

 

Dispõe sobre a adoção de 

novas medidas temporárias 

em decorrência da situação 

de emergência em saúde 

pública no Município de 

Solânea e dá outras 

providências. 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA - PB, no uso das 

atribuições legais, e em razão dos Atos 

Administrativos Municipais relacionados a situação 

de emergência em saúde pública no Município e,  

 

 CONSIDERANDO o Decreto 10.282 

de 20 de março de 2020 da Presidência da 

República, que regulamenta a Lei 13.979/2020; 

 

 CONSIDERANDO os Decretos 

40.135, 40.141, 40.169 e 40.188 do Governo do 

Estado da Paraíba, que adotam medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo Novo Coronavírus, impondo 

suspensões de atividades nas cidades onde 

tenham casos confirmados do COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO a evolução do 

contágio do Novo Coronavírus no Estado da 

Paraíba, em particular neste município e nos 

limítrofes, que até o presente momento, não restou 

confirmado nenhum caso; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de 

manutenção de medidas de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus; 

 

 CONSIDERANDO que empresas 

instaladas no município iniciaram medidas de 

demissão de funcionários face a realidade 

enfrentada em virtude das medidas de restrição de 

funcionamento impostas pelo poder público;  
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 CONSIDERANDO a incapacidade 

financeira do município para disponibilizar ajudas 

para o sustento dos munícipes afetados pela crise 

que se instala no setor comercial em virtude da 

pandemia do COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO as vedações 

impostas aos agentes públicos no ano eleitoral; 

 

 D E C R E T A: 

 

 Art. 1º - Em caráter excepcional, 

diante da necessidade de conservação das 

medidas de restrição impostas em razão da 

Pandemia do COVID-19, fica prorrogado o prazo 

previsto no artigo 2º, caput,  e artigo 3º do Decreto 

Municipal 006/2020 de 20 de abril de 2020, até o 

dia 03 de maio de 2020. 

 

§ 1º - Fica permitido o funcionamento 

de Academias, no horário das 14:00 às 20:00 

horas, observadas as restrições: 

 

I – vedar o acesso das pessoas 

maiores de 60 anos; 

II- vedar o acesso de gestantes e 

lactantes, até 06 meses de idade da criança; 

III- disponibilizar álcool a 70% aos 

clientes; 

IV – realizar a limpeza com álcool a 

70% dos equipamentos, antes e após o uso; 

V – utilização de máscaras; 

VI – exigir que os usuários utilizem 

toalhas individuais para a prática de exercícios; 

VII  recomendar que os usuários 

façam a assepsia das mãos a cada exercício; 

VIII – manter o local sempre com 

ventilação natural ou mecânica; 

IX – organizar escala de trabalho e 

de treinos com a finalidade de não gerar 

aglomeração de pessoas na entrada e saída dos 

turnos de aulas, limitando o acesso de no máximo 

10 usuários e um instrutor por horário; 

X - estabelecer e orientar os 

funcionários e alunos a manter distância mínima 

uns dos outros de pelo menos 2,0 (dois) metros; 

XI - respeitar as normas de 

higienização e todas as normas da vigilância 

sanitária federal, estadual e municipal; 

 

§ 2º - Ficam mantidas as demais 

medidas previstas no Decreto 006/2020 de 09 de 

abril de 2020. 

 

 Art. 2º - Os estabelecimentos 

autorizados a funcionar por este Decreto, bem 

como pelos Decretos 004/2020 e 006/2020, ficam 

OBRIGADOS a fornecer máscaras, ainda que de 

tecidos, a todos os seus funcionários e 

colaboradores. 
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 Art. 3º - Permanecerão 

SUSPENSAS as aulas da rede pública municipal 

até o dia 03 de maio de 2020. 

 

 Art. 4º - O descumprimento das 

medidas elencadas neste Decreto poderá 

acarretar a suspensão ou cassação do Alvará 

de Funcionamento do estabelecimento, bem 

como a adotação das medidas judiciais cabíves 

considerando o que dispõe o artigo 267 e 268 

do Código Penal. 

 

 Art. 5° -  Este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, podendo sofrer 

alterações de acordo com a evolução do cenário 

epidemiológico causado pelo Coronavírus 

(COVID19). 

 

Solânea - PB, 17 de abril de 2020. 

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito Municipal 
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