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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 
DECRETO N° 007/2022 
            

07 de abril de 2022. 
 

 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 MUNICIPAL DE SOLÂNEA – 

Estado da Paraíba, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 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;  

 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto 

Estadual Nº 42.388 de 07 de Abril de 2022;  

 CONSIDERANDO que o município de 

Solânea vem obedecendo as disposições dos 

decretos estaduais no que pertine a Pandemia do 

Coronavírus; 

 CONSIDERANDO que a vacinação da 

população paraibana segue avançando de forma 

que já atinge a cobertura de 85,19% com primeira 

dose e 79,07% com segunda dose, da população 

do Estado, colocando a Paraíba entre os três 

Estados com maior índice de vacinação; 

 CONSIDERANDO que o município de 

Solânea chegou ao percentual de vacinação de 

85,43% da população acima de 05 anos com duas 

dose ou dose única (imunizante Jansen); 

D E C R E T A: 
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 Art. 1º - Fica recepcionado no âmbito do 

município de Solânea, a partir das 00:00 horas do 

dia 08 de Abril de 2022, o Decreto Estadual 42.388 

de 07 de Abril de 2022. 

 Art. 2º - 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 sétima avaliação do 

Plano Novo Normal. 

 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data 

da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de Abril de 2022. 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2022 

 

Dispõe sobre a convocação de 

candidatos aprovados no 

concurso público da Prefeitura 

Municipal de Solânea/PB. 

 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA – ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei, considerando o resultado final do 

Concurso Público desta Prefeitura, torna público a 

convocação dos aprovados no concurso público nº 

001/2019 visando o preenchimento das vagas.  

 Art. 1º. Ficam convocados os candidatos 

relacionados no (ANEXO I), para comparecerem a 

Diretoria Executiva de Gestão de Pessoal e 

Recursos Humanos, localizada no Centro 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Solânea, 

situada na Rua Pernambuco S/N, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da data de publicação deste 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO, obrigatoriamente 

munido de todos os documentos comprobatórios 

conforme descriminados abaixo: 

A) Comprovação de escolaridade. 

B) Certidão de nascimento ou casamento. 

C) Cópia do Título de eleitor, com o comprovante 

de votação na última eleição ou certidão de 

quitação  eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral. 

D) Certificado de reservista ou de Dispensa de 

Incorporação, para os candidatos do sexo 

masculino. 

E) Cédula de identidade. 

F) Última declaração de  Imposto  de  Renda  

apresentada  à   Secretaria   da  Receita   Federal,  

com  as  devidas atualizações e/ou 

complementações ou, no caso de o nomeado não 

ser declarante, declaração firmada por ele próprio, 
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nos termos da Lei de n°. 8.429/92, caso tenha feito 

tal declaração. 

G) Comprovante de inscrição no Cadastro de 

Pessoa Física –CPF. 

H) Documento de Inscrição no PIS-PASEP, caso 

possua e 2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas 

(fundo branco). 

I) Comprovante de Residência. 

J) Certidão de antecedentes criminais. 

L) Declaração de cargos e/ou empregos públicos 

que ocupa, ou sua negativa, com firma reconhecida 

em qualquer um dos casos 

M) O candidato deverá providenciar, às suas 

expensas, os seguintes exames: Glicemia em 

jejum, Hemograma Completo, Sumário de Urina e 

Eletrocardiograma. 

N) Os resultados dos exames serão apresentados 

na ocasião da realização do exame médico 

adimensional. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de abril de 2022 

.  

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO I 

a) Enfermeiro 
 

 

Nome CPF Classificação 

Akelis Lopes de 
Medeiros 

 
059.472.394-93 

 
5° 


