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O PREFEITO CONSTITUCIONAL
DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA – ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
observado o artigo 69, I, “o” da Lei Orgânica do
Município e,
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;

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
DECRETO Nº 013/2021

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.

CONSIDERANDO que o município de
Solânea ultrapassou 300 casos ativos de infectados
com a Covid-19, e que chegou a dolorosa marca de
31 óbitos sendo 21 só neste ano de 2021;
CONSIDERANDO o crescimento
abrupto e sustentado da demanda por leitos de
internação hospitalar para COVID-19, expresso pela
manutenção da ocupação hospitalar média dos
leitos de terapia intensiva de adultos na Paraíba
acima de 85% durante o mês de março e a intensa
elevação do número de internações diárias variando
de 24 internações em média ao dia no mês de
janeiro, para 36 internações em média ao dia em
fevereiro, até 81 internações em média ao dia no
mês de março, sendo que nos dias 21, 22 e
23/03/2021 houve respectivamente 97, 98 e 103
internações ao dia, condições de demanda
potencialmente ameaçadoras da integridade das
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capacidades de resposta do sistema de saúde
paraibano em seus serviços públicos e privados;
CONSIDERANDO
a
crescente
demanda por consumo de oxigênio medicinal, em
função do expressivo aumento das internações
hospitalares
em
razão
da
disseminação
descontrolada da COVID-19, que já ameaça as
capacidades de produção e distribuição deste
insumo crucial para preservação da vida, mesmo
diante das medidas de incremento da produção e
distribuição autorizadas pela ANVISA em todo país,
além da especial condição do Estado da Paraíba que
não dispõe de plantas industriais produtoras de
oxigênio em seus limites territoriais dependendo da
produção e distribuição a partir de estados vizinhos,
cujas plantas industriais já sinalizam estar em
capacidade produtiva máxima para o referido
insumo;
CONSIDERANDO o que dispõe o
Decreto Estadual 41.120 de 25 de Março de 2021;
CONSIDERANDO que o município
de Solânea está classificado na bandeira laranja, de
acordo com a 21ª avaliação do Plano Novo Normal,
estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica recepcionado no âmbito
do município de Solânea, a partir das 14:00 horas do
dia 27 de março de 2021, o Decreto Estadual 41.120
de 25 de março de 2021, acrescidas as disposições
dos artigos seguintes deste Decreto.
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Art. 2º - No período de 28 de março a
04 de abril de 2021, somente ocorrerá a feira livre do
dia 31 de março de 2021, e funcionará de forma
restrita aos comerciantes residentes no município de
Solânea, exclusivamente para a comercialização de
hortifrutigranjeiros, carnes, peixes e cereais.
Art. 3º - As agências bancárias,
lotéricas e correspondentes bancários poderão
funcionar no período de 27 de março a 01 de abril,
observando todas as normas sanitárias vigentes,
sobretudo o uso de máscara, higienização das mãos
e o distanciamento social em suas dependências e
filas de acesso ainda que nas imediações, ficando
suspenso o atendimento nos dias 02, 03 e 04 de abril
de 2021.
Art. 4º - Os hipermercados,
supermercados, mercados, kitandas, açougues,
peixarias, padarias somente poderão funcionar até
as 19:00 horas.
Art. 5º - Novas medidas poderão ser
adotadas, a qualquer momento, em função do
cenário epidemiológico do Estado e as medidas
adotadas nesse decreto serão reavaliadas
juntamente com a vigésima segunda avaliação do
Plano Novo Normal.
Art. 6º - Este decreto entra em vigor
na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2021.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
DECRETO Nº 014/2021

Prorroga o Decreto Municipal
nº 005/2020 que estabeleceu o
estado de calamidade pública,
para os fins do art. 65 da lei
complementar nº 101, 04 de
maio de 2000, no município de
Solânea-PB, em razão da grave
crise
de
saúde
pública
decorrente da pandemia do
coronavírus (covid-19), e suas
repercussões nas finanças
públicas municipais, e dá
outras providências.
O Prefeito Constitucional do
Município de Solânea do Estado da Paraíba no uso
de suas atribuições legais e nos termos da Lei
Orgânica deste Município, pelo presente e;
CONSIDERANDO o agravamento do
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 de
Emergência em Saúde Pública no Município de
Solânea-PB, através do Decreto nº 003/2020, e
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posteriores, e o estabelecimento de medidas para
enfrentamento a pandemia do novo coronavírus;
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;
CONSIDERANDO
as
vedações
impostas nos arts. 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade
Fiscal
–
LRF,
quando
extrapolados os limites prudencial e total de
despesas de pessoal, que impede as contratações
necessárias, caso seja necessária, ao reforço de
equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;
CONSIDERANDO a necessidade de
afastar a exigência de demonstração de adequação
e compreensão orçamentárias, em relação à
criação/expansão de programas públicos, previstas
nos artigos 14, 16 e 17 da LRF, durante a
emergência em Saúde Pública de importância
nacional e o estado de calamidade pública
decorrente do COVID-19, para atender às medidas
de enfrentamento do contexto de calamidade gerado
pela disseminação de COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no art.
65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e
as disposições estabelecidas em seus arts. 23, 31 e
70, bem como dispensando o atingimento dos
resultados fiscais e a limitação de empenho prevista
no art. 9º, na ocorrência de calamidade pública
reconhecida, no caso dos Estados e Municípios,
pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a
situação;
CONSIDERANDO
o
Decreto
Estadual 40.134, de 20 de março de 2020, que
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declarou Estado de Calamidade Pública no Estado,
renovado pelo Decreto Estadual 40.652/2020, para
fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04
de maio de 2000, em razão da crise de saúde pública
decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID19), e sua repercussão nas finanças públicas do
Estado;
CONSIDERANDO a sua repercussão
nas finanças públicas em âmbito nacional, conforme
reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a
Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
CONSIDERANDO que a referida
crise impõe o aumento de gastos públicos e o
estabelecimento das medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da aludida pandemia;
CONSIDERANDO todas as medidas
até aqui adotadas e os esforços de reprogramação
financeiros já empreendidos por este município para
ajustar suas contas, em virtude de se manter a
prestação dos serviços públicos, sobretudo para o
enfrentamento da grave situação de saúde pública;
CONSIDERANDO,
ainda,
a
necessidade de se manter um plano de resposta
efetivo para esta condição de saúde de ampla
repercussão populacional, no âmbito do Município
de Solânea-PB;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o estado de
calamidade pública no Município de Solânea-PB,
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nos termos do Decreto Municipal 005/2020, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em
razão da crise de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme a
classificação
COBRADE
(Classificação
e
Codificação Brasileira de Desastres) 1.5.1.1.0 –
Doenças infecciosas virais.
Art. 2º - Ficam convalidadas e
mantidas as medidas já adotadas neste município
nos termos dos diversos Decretos relacionados ao
estado de Pandemia, porquanto durar a situação
atual, ou até que sejam editados e publicados atos
revogadores.
Art. 3º - Ficam mantidos em pleno
vigor os termos do Decreto municipal nº 005/2020,
que decretou estado de calamidade pública, para os
fins exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia do
Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas
finanças públicas do Município, e que já foi
reconhecido pela Assembleia Legislativa da
Paraíba;
Art. 4º - As autoridades públicas
competentes
ficam
autorizadas
a
adotar
providências excepcionais necessárias para fins de
prevenção e enfrentamento à epidemia causada
pelo Coronavírus, em todo o território do município,
observando o disposto neste Decreto e, naquilo que
não conflitar, o estabelecido nos Decretos do
município em vigor.
Art. 5º - O Poder Executivo solicitará,
por meio de mensagem enviada à Assembleia
Legislativa da Paraíba, o reconhecimento da
necessidade de prorrogação do estado de
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calamidade pública de que trata este decreto, para
os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 6º - Este decreto entra em vigor
na data da publicação, com efeitos retroativos a 01
de janeiro de 2021, e limitados a 31 de dezembro de
2021 ou o término da emergência de saúde
internacional, de acordo com a decisão da
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2021.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

