
medida.

Art. 6º. Permanece obrigatório o uso de máscaras no território municipal, em 
qualquer ambiente público e nos privados de acesso coletivo, enquanto durar 
a pandemia do novo coronavírus, com exceção de crianças menores de 02 
(dois) anos, pessoas comprovadamente com patologias ou limitações motoras 
que o impeça do uso.

Art. 7º. Os serviços de transporte coletivo devem reforçar as medidas de 
higienização no interior de seus veículos, os quais deverão circular com o 
limite máximo de passageiros sentados no veículo, com obrigatoriedade do 
uso de máscara. Vedado o transporte de passageiros em pé.
§ 1º. As empresas ficam proibidas de reduzir a oferta de ônibus em circulação, 
assim como horários e linhas.
§ 2º. Os taxistas deverão realizar a higienização após o desembarque dos 
passageiros, deverão também, usar máscaras obrigatoriamente.
Art. 8º. Suspende as seguintes atividades coletivas realizadas em clubes 
recreativos, associações e condomínios residenciais: 
I – Esportes coletivos; 
II – Atividade de lazer coletiva em piscinas; 
III – Piscinas utilizadas para lazer; 
IV – Reuniões, festas, assembleias e comemorações em geral realizadas de 
forma presencial, inclusive em áreas com churrasqueiras. 
§ 1º. Fica igualmente suspensa a prática de esportes coletivos em quadras 
públicas e privadas. 

Art. 9º. Fica proibida a aglomeração de pessoas em áreas de lazer públicas, tais 
como praças, quadras esportivas, complexos de esporte e lazer, academias da 
terceira Idade, pistas de skate e etc. O descumprimento acarretará multa de 
R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa. 

Art. 10º. Fica proibida a visitação nos parques públicos do município após às 
18h. 

Art.11º. Fica autorizado as realizações de missas e cultos religiosos de forma 
presencial, com término das atividades as 21h, desde que se cumpram as 
medidas protetivas permanentes, além da limitação de público em 1/5 da 
capacidade de assentos. 
§ 1º. Torna-se obrigatório o mínimo de 30 minutos de intervalo entre uma 
celebração e outra para a higienização do local. 
§ 2º. As igrejas e secretarias poderão permanecer abertas para atendimento 
individualizado, previamente agendados, evitando assim, a presença de mais 
de uma pessoa no atendimento. O uso da máscara é obrigatório em qualquer 
atividade das missas, cultos e atendimentos individualizados.

Art. 12º. Fica proibida a visita em hospitais.

Art. 13º. Fica autorizado a fiscalização municipal, Guarda Municipal e a Polícia 
Militar autorizadas a aplicação de multas e adoção de medidas cabíveis.

Art. 14º. Este Decreto entra em vigor no dia 08 de março de 2021, podendo ser 
revisto a qualquer momento, de acordo com recomendação da equipe 

técnica da Secretaria de Saúde do Município. 

Art. 15º. Continuam em vigor os Decretos anteriores, não revogados pelos 
Decretos subseqüentes, relacionados ao combate à pandemia, suspendendo 
os efeitos apenas as disposições que contrariem o presente Decreto, enquanto 
permanecer em vigor.

  PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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DECRETO Nº 034/2021 
 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA 
DECRETADA SOBRE O ASILO LAR 
VICENTINO DE PARAÍBA DO SUL, POR 
180 DIAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no exercício da atribuição legal 
que lhe confere o art. 67, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município, bem como as 
disposições contidas na Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 
considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de 
março de 2020, e ainda

CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
decorrente do "Coronavírus" (COVID-19), 
notadamente o seu art. 3, VII, que trata 
da requisição administrativa no decorrer 
da pandemia causada pelo novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio do 
Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de 
março de 2020, corroborado pelo 
Decreto Estadual nº 47.102/20;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1, §1º, 
do Decreto Municipal nº. 1.931/20, que 
possibilita a prorrogação da intervenção 
administrativa junto ao Asilo Lar 
Vicentino pela administração pública 
municipal;

CONSIDERANDO, por fim, o 
agravamento da situação da pandemia 
pelo país, com o aumento do número 
de óbitos e internações em decorrência 
da COVID-19, amplamente noticiados 
nos meios de comunicação, bem como 
a ausência de previsão para o 
encerramento do atual estado de 
calamidade na saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada, por parte do 
Poder Público Municipal de Paraíba do 
Sul, com base nos dos fundamentos 
acima expostos, a prorrogação da 
intervenção administrativa perante o 
Asilo Lar Vicentino pelo prazo de 180 
(cento e oitenta dias), a contar de 28 de 
fevereiro de 2021.
§ 1º - A pertinência quanto à 
continuidade da intervenção 
administrativa poderá ser reavaliada 
pelas autoridades municipais a 
qualquer tempo, podendo ser 
decretado o seu encerramento ou 
prorrogação por períodos sucessivos, de 
acordo com as necessidades 
apresentadas pela instituição, com base 
em informações fornecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e pela 
Comissão de Intervenção 
Administrativa.
§ 2º - A prorrogação da intervenção 
administrativa tem o condão de manter 
e reforçar a qualidade dos serviços de 
saúde e assistência social prestados aos 
idosos, de acordo com avaliação feita 
pelo poder executivo municipal, com o 
auxílio da Comissão de Intervenção 
Administrativa e demais órgãos 

municipais.
§ 3º - Durante o período da intervenção 
administrativa, o poder público 
municipal poderá, por ato discricionário 
dos Secretários Municipais ou da 
Prefeita Municipal, designar servidores 
públicos efetivos ou comissionados para 
prestar suporte técnico, administrativo e 
assistencial à instituição, 
independentemente de pertencerem 
ou não à Comissão de Intervenção 
Administrativa.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas 
integralmente as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 05 de março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 035/2021

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
PÚBLICO E DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO.

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso 
de suas atribuições legais, previstas na 
Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Concurso Público, Editais 01/2018 e 
02/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 

ATOS DO GOVERNO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.
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raparaibadosul

Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 2º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Processo Seletivo Público, Edital 
05/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 
Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 3º. A suspensão do prazo de validade 
dos Concursos citados no Art.1º e Art.2º 
ocorrem a partir de 13 de Março de 2020.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita municipal 

Paraíba do sul
2021/2024

DECRETO Nº 036/2021

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
ADICIONAIS PARA FINS DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), EM COMPLEMENTO AO 
DECRETO Nº 23/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, DAYSE DEBORAH 
ALEXANDRA NEVES, no exercício da 
atribuição legal que lhe confere o 
inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, 

de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (Sars-CoV2), 

CONSIDERANDO o Decreto nº 009 
de 11 de janeiro de 2021 que cria o 
Comitê Especial de Enfrentamento 
da Covid-19 – Comitê Covid-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 
014/2021 que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Municipal em decorrência da 
infecção humana pelo Novo 
Coronavírus (2019-NCOV);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 
23/2021 que Estabelece novas 
recomendações e Orientações em 
razão da emergência na saúde 
pública em decorrência da infecção 
humana causada pelo novo 
coronavírus (2019 – NCOV);

CONSIDERANDO as definições de 
medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública;

CONSIDERANDO toda a legislação 
pertinente, inclusive que impõe 
penalidades; 

CONSIDERANDO o art. 268, do 
Código Penal Brasileiro, bem como o 
Poder de Polícia do Estado; 

CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma estampada 
no art. 196 da Constituição Federal de 
1988; 

CONSIDERANDO as recomendações 
técnicas da Organização Mundial de 
Saúde e das demais autoridades de 
saúde que enfatizam a necessidade 
de cuidados específicos para reduzir 
a circulação e evitar aglomerações 
de pessoas de modo a possibilitar 
melhores resultados no combate ao 
Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Boletim 
Extraordinário do Observatório 
Covid-19 Fiocruz/ Ministério da 
Saúde, emitido em 02 de março de 
2021;

CONSIDERANDO o atual cenário da 
circulação de novas variantes do 
coronavírus no estado do Rio de 
Janeiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
ampliar as medidas de precaução 
com o objetivo de conter a 
disseminação da COVID-19; 

DECRETA:

Art. 1º. Ficam instituídas medidas 
complementares de restrição às 
atividades e serviços no âmbito do 
município de Paraíba do Sul de 
acordo com a situação epidêmica da 
COVID-19, que vigorará por 20 (vinte) 
dias, podendo ser prorrogado por 
igual período.

Art. 2º. Fica decretado a restrição de 
circulação de pessoas a partir das 
23hs até às 5hs do dia seguinte, de 
acordo com o art. 1º.
§ 1º Fica autorizado a circulação das 
pessoas que forem prestar serviços 
na área da saúde, segurança, serviços 
públicos e serviços essenciais, estes, 
desde que comprovada a 
necessidade ou urgência.

Art. 3º. O cidadão que descumprir as 
medidas adotas no presente decreto 
poderá ser indiciado por crimes 

contra a Saúde Pública e de 
desobediência, além de multa no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
podendo ser multiplicado o referido 
valor por 02 (dois) por cada 
reincidência.

Art. 4º. Fica proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas após às 18h, em 
estabelecimentos comerciais, clubes 
sociais, associações recreativas e 
quaisquer locais públicos do 
município.

Art. 5º. A infração à proibição 
instituída no artigo anterior 
acarretará a responsabilização civil, 
administrativa e penal, e sujeitará à 
aplicação das seguintes penalidades: 
I – fica estabelecida multa no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 
infratores pessoas jurídicas e no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) para 
pessoas físicas; 
II – em caso de reincidência as multas 
serão cobradas em dobro, sem 
prejuízo das demais sanções 
aplicáveis; 
III – sem prejuízo da penalidade da 
cobrança da multa, o 
estabelecimento infrator também 
estará sujeito à interdição; 
IV – considerando a gravidade da 
infração constatada, as penalidades 
de multa e interdição poderão ser 
aplicadas cumulativamente, 
podendo inclusive a interdição ser 
aplicada de imediato, ainda que se 
trate de primeira infração; 
V – em caso de nova reincidência será 
aplicada ainda a penalidade de 
cassação do Alvará de Licença para 
Localização e Funcionamento, sem 
prejuízo das demais sanções, 
inclusive a multa; 
VI – a cassação do Alvará de Licença 
para Localização e Funcionamento 
se dará ainda em caso de retirada, 
dano, descaracterização, destruição 
do aviso de interdição do 
estabelecimento ou 
descumprimento da referida 



medida.

Art. 6º. Permanece obrigatório o uso de máscaras no território municipal, em 
qualquer ambiente público e nos privados de acesso coletivo, enquanto durar 
a pandemia do novo coronavírus, com exceção de crianças menores de 02 
(dois) anos, pessoas comprovadamente com patologias ou limitações motoras 
que o impeça do uso.

Art. 7º. Os serviços de transporte coletivo devem reforçar as medidas de 
higienização no interior de seus veículos, os quais deverão circular com o 
limite máximo de passageiros sentados no veículo, com obrigatoriedade do 
uso de máscara. Vedado o transporte de passageiros em pé.
§ 1º. As empresas ficam proibidas de reduzir a oferta de ônibus em circulação, 
assim como horários e linhas.
§ 2º. Os taxistas deverão realizar a higienização após o desembarque dos 
passageiros, deverão também, usar máscaras obrigatoriamente.
Art. 8º. Suspende as seguintes atividades coletivas realizadas em clubes 
recreativos, associações e condomínios residenciais: 
I – Esportes coletivos; 
II – Atividade de lazer coletiva em piscinas; 
III – Piscinas utilizadas para lazer; 
IV – Reuniões, festas, assembleias e comemorações em geral realizadas de 
forma presencial, inclusive em áreas com churrasqueiras. 
§ 1º. Fica igualmente suspensa a prática de esportes coletivos em quadras 
públicas e privadas. 

Art. 9º. Fica proibida a aglomeração de pessoas em áreas de lazer públicas, tais 
como praças, quadras esportivas, complexos de esporte e lazer, academias da 
terceira Idade, pistas de skate e etc. O descumprimento acarretará multa de 
R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa. 

Art. 10º. Fica proibida a visitação nos parques públicos do município após às 
18h. 

Art.11º. Fica autorizado as realizações de missas e cultos religiosos de forma 
presencial, com término das atividades as 21h, desde que se cumpram as 
medidas protetivas permanentes, além da limitação de público em 1/5 da 
capacidade de assentos. 
§ 1º. Torna-se obrigatório o mínimo de 30 minutos de intervalo entre uma 
celebração e outra para a higienização do local. 
§ 2º. As igrejas e secretarias poderão permanecer abertas para atendimento 
individualizado, previamente agendados, evitando assim, a presença de mais 
de uma pessoa no atendimento. O uso da máscara é obrigatório em qualquer 
atividade das missas, cultos e atendimentos individualizados.

Art. 12º. Fica proibida a visita em hospitais.

Art. 13º. Fica autorizado a fiscalização municipal, Guarda Municipal e a Polícia 
Militar autorizadas a aplicação de multas e adoção de medidas cabíveis.

Art. 14º. Este Decreto entra em vigor no dia 08 de março de 2021, podendo ser 
revisto a qualquer momento, de acordo com recomendação da equipe 

técnica da Secretaria de Saúde do Município. 

Art. 15º. Continuam em vigor os Decretos anteriores, não revogados pelos 
Decretos subseqüentes, relacionados ao combate à pandemia, suspendendo 
os efeitos apenas as disposições que contrariem o presente Decreto, enquanto 
permanecer em vigor.

  PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETOS

DECRETO Nº 034/2021 
 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA 
DECRETADA SOBRE O ASILO LAR 
VICENTINO DE PARAÍBA DO SUL, POR 
180 DIAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no exercício da atribuição legal 
que lhe confere o art. 67, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município, bem como as 
disposições contidas na Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 
considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de 
março de 2020, e ainda

CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
decorrente do "Coronavírus" (COVID-19), 
notadamente o seu art. 3, VII, que trata 
da requisição administrativa no decorrer 
da pandemia causada pelo novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio do 
Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de 
março de 2020, corroborado pelo 
Decreto Estadual nº 47.102/20;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1, §1º, 
do Decreto Municipal nº. 1.931/20, que 
possibilita a prorrogação da intervenção 
administrativa junto ao Asilo Lar 
Vicentino pela administração pública 
municipal;

CONSIDERANDO, por fim, o 
agravamento da situação da pandemia 
pelo país, com o aumento do número 
de óbitos e internações em decorrência 
da COVID-19, amplamente noticiados 
nos meios de comunicação, bem como 
a ausência de previsão para o 
encerramento do atual estado de 
calamidade na saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada, por parte do 
Poder Público Municipal de Paraíba do 
Sul, com base nos dos fundamentos 
acima expostos, a prorrogação da 
intervenção administrativa perante o 
Asilo Lar Vicentino pelo prazo de 180 
(cento e oitenta dias), a contar de 28 de 
fevereiro de 2021.
§ 1º - A pertinência quanto à 
continuidade da intervenção 
administrativa poderá ser reavaliada 
pelas autoridades municipais a 
qualquer tempo, podendo ser 
decretado o seu encerramento ou 
prorrogação por períodos sucessivos, de 
acordo com as necessidades 
apresentadas pela instituição, com base 
em informações fornecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e pela 
Comissão de Intervenção 
Administrativa.
§ 2º - A prorrogação da intervenção 
administrativa tem o condão de manter 
e reforçar a qualidade dos serviços de 
saúde e assistência social prestados aos 
idosos, de acordo com avaliação feita 
pelo poder executivo municipal, com o 
auxílio da Comissão de Intervenção 
Administrativa e demais órgãos 

municipais.
§ 3º - Durante o período da intervenção 
administrativa, o poder público 
municipal poderá, por ato discricionário 
dos Secretários Municipais ou da 
Prefeita Municipal, designar servidores 
públicos efetivos ou comissionados para 
prestar suporte técnico, administrativo e 
assistencial à instituição, 
independentemente de pertencerem 
ou não à Comissão de Intervenção 
Administrativa.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas 
integralmente as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 05 de março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 035/2021

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
PÚBLICO E DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO.

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso 
de suas atribuições legais, previstas na 
Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Concurso Público, Editais 01/2018 e 
02/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 
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Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 2º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Processo Seletivo Público, Edital 
05/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 
Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 3º. A suspensão do prazo de validade 
dos Concursos citados no Art.1º e Art.2º 
ocorrem a partir de 13 de Março de 2020.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita municipal 

Paraíba do sul
2021/2024

DECRETO Nº 036/2021

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
ADICIONAIS PARA FINS DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), EM COMPLEMENTO AO 
DECRETO Nº 23/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, DAYSE DEBORAH 
ALEXANDRA NEVES, no exercício da 
atribuição legal que lhe confere o 
inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, 

de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (Sars-CoV2), 

CONSIDERANDO o Decreto nº 009 
de 11 de janeiro de 2021 que cria o 
Comitê Especial de Enfrentamento 
da Covid-19 – Comitê Covid-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 
014/2021 que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Municipal em decorrência da 
infecção humana pelo Novo 
Coronavírus (2019-NCOV);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 
23/2021 que Estabelece novas 
recomendações e Orientações em 
razão da emergência na saúde 
pública em decorrência da infecção 
humana causada pelo novo 
coronavírus (2019 – NCOV);

CONSIDERANDO as definições de 
medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública;

CONSIDERANDO toda a legislação 
pertinente, inclusive que impõe 
penalidades; 

CONSIDERANDO o art. 268, do 
Código Penal Brasileiro, bem como o 
Poder de Polícia do Estado; 

CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma estampada 
no art. 196 da Constituição Federal de 
1988; 

CONSIDERANDO as recomendações 
técnicas da Organização Mundial de 
Saúde e das demais autoridades de 
saúde que enfatizam a necessidade 
de cuidados específicos para reduzir 
a circulação e evitar aglomerações 
de pessoas de modo a possibilitar 
melhores resultados no combate ao 
Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Boletim 
Extraordinário do Observatório 
Covid-19 Fiocruz/ Ministério da 
Saúde, emitido em 02 de março de 
2021;

CONSIDERANDO o atual cenário da 
circulação de novas variantes do 
coronavírus no estado do Rio de 
Janeiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
ampliar as medidas de precaução 
com o objetivo de conter a 
disseminação da COVID-19; 

DECRETA:

Art. 1º. Ficam instituídas medidas 
complementares de restrição às 
atividades e serviços no âmbito do 
município de Paraíba do Sul de 
acordo com a situação epidêmica da 
COVID-19, que vigorará por 20 (vinte) 
dias, podendo ser prorrogado por 
igual período.

Art. 2º. Fica decretado a restrição de 
circulação de pessoas a partir das 
23hs até às 5hs do dia seguinte, de 
acordo com o art. 1º.
§ 1º Fica autorizado a circulação das 
pessoas que forem prestar serviços 
na área da saúde, segurança, serviços 
públicos e serviços essenciais, estes, 
desde que comprovada a 
necessidade ou urgência.

Art. 3º. O cidadão que descumprir as 
medidas adotas no presente decreto 
poderá ser indiciado por crimes 

contra a Saúde Pública e de 
desobediência, além de multa no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
podendo ser multiplicado o referido 
valor por 02 (dois) por cada 
reincidência.

Art. 4º. Fica proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas após às 18h, em 
estabelecimentos comerciais, clubes 
sociais, associações recreativas e 
quaisquer locais públicos do 
município.

Art. 5º. A infração à proibição 
instituída no artigo anterior 
acarretará a responsabilização civil, 
administrativa e penal, e sujeitará à 
aplicação das seguintes penalidades: 
I – fica estabelecida multa no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 
infratores pessoas jurídicas e no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) para 
pessoas físicas; 
II – em caso de reincidência as multas 
serão cobradas em dobro, sem 
prejuízo das demais sanções 
aplicáveis; 
III – sem prejuízo da penalidade da 
cobrança da multa, o 
estabelecimento infrator também 
estará sujeito à interdição; 
IV – considerando a gravidade da 
infração constatada, as penalidades 
de multa e interdição poderão ser 
aplicadas cumulativamente, 
podendo inclusive a interdição ser 
aplicada de imediato, ainda que se 
trate de primeira infração; 
V – em caso de nova reincidência será 
aplicada ainda a penalidade de 
cassação do Alvará de Licença para 
Localização e Funcionamento, sem 
prejuízo das demais sanções, 
inclusive a multa; 
VI – a cassação do Alvará de Licença 
para Localização e Funcionamento 
se dará ainda em caso de retirada, 
dano, descaracterização, destruição 
do aviso de interdição do 
estabelecimento ou 
descumprimento da referida 



medida.

Art. 6º. Permanece obrigatório o uso de máscaras no território municipal, em 
qualquer ambiente público e nos privados de acesso coletivo, enquanto durar 
a pandemia do novo coronavírus, com exceção de crianças menores de 02 
(dois) anos, pessoas comprovadamente com patologias ou limitações motoras 
que o impeça do uso.

Art. 7º. Os serviços de transporte coletivo devem reforçar as medidas de 
higienização no interior de seus veículos, os quais deverão circular com o 
limite máximo de passageiros sentados no veículo, com obrigatoriedade do 
uso de máscara. Vedado o transporte de passageiros em pé.
§ 1º. As empresas ficam proibidas de reduzir a oferta de ônibus em circulação, 
assim como horários e linhas.
§ 2º. Os taxistas deverão realizar a higienização após o desembarque dos 
passageiros, deverão também, usar máscaras obrigatoriamente.
Art. 8º. Suspende as seguintes atividades coletivas realizadas em clubes 
recreativos, associações e condomínios residenciais: 
I – Esportes coletivos; 
II – Atividade de lazer coletiva em piscinas; 
III – Piscinas utilizadas para lazer; 
IV – Reuniões, festas, assembleias e comemorações em geral realizadas de 
forma presencial, inclusive em áreas com churrasqueiras. 
§ 1º. Fica igualmente suspensa a prática de esportes coletivos em quadras 
públicas e privadas. 

Art. 9º. Fica proibida a aglomeração de pessoas em áreas de lazer públicas, tais 
como praças, quadras esportivas, complexos de esporte e lazer, academias da 
terceira Idade, pistas de skate e etc. O descumprimento acarretará multa de 
R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa. 

Art. 10º. Fica proibida a visitação nos parques públicos do município após às 
18h. 

Art.11º. Fica autorizado as realizações de missas e cultos religiosos de forma 
presencial, com término das atividades as 21h, desde que se cumpram as 
medidas protetivas permanentes, além da limitação de público em 1/5 da 
capacidade de assentos. 
§ 1º. Torna-se obrigatório o mínimo de 30 minutos de intervalo entre uma 
celebração e outra para a higienização do local. 
§ 2º. As igrejas e secretarias poderão permanecer abertas para atendimento 
individualizado, previamente agendados, evitando assim, a presença de mais 
de uma pessoa no atendimento. O uso da máscara é obrigatório em qualquer 
atividade das missas, cultos e atendimentos individualizados.

Art. 12º. Fica proibida a visita em hospitais.

Art. 13º. Fica autorizado a fiscalização municipal, Guarda Municipal e a Polícia 
Militar autorizadas a aplicação de multas e adoção de medidas cabíveis.

Art. 14º. Este Decreto entra em vigor no dia 08 de março de 2021, podendo ser 
revisto a qualquer momento, de acordo com recomendação da equipe 

técnica da Secretaria de Saúde do Município. 

Art. 15º. Continuam em vigor os Decretos anteriores, não revogados pelos 
Decretos subseqüentes, relacionados ao combate à pandemia, suspendendo 
os efeitos apenas as disposições que contrariem o presente Decreto, enquanto 
permanecer em vigor.

  PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETOS

DECRETO Nº 034/2021 
 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA 
DECRETADA SOBRE O ASILO LAR 
VICENTINO DE PARAÍBA DO SUL, POR 
180 DIAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no exercício da atribuição legal 
que lhe confere o art. 67, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município, bem como as 
disposições contidas na Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 
considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de 
março de 2020, e ainda

CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
decorrente do "Coronavírus" (COVID-19), 
notadamente o seu art. 3, VII, que trata 
da requisição administrativa no decorrer 
da pandemia causada pelo novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio do 
Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de 
março de 2020, corroborado pelo 
Decreto Estadual nº 47.102/20;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1, §1º, 
do Decreto Municipal nº. 1.931/20, que 
possibilita a prorrogação da intervenção 
administrativa junto ao Asilo Lar 
Vicentino pela administração pública 
municipal;

CONSIDERANDO, por fim, o 
agravamento da situação da pandemia 
pelo país, com o aumento do número 
de óbitos e internações em decorrência 
da COVID-19, amplamente noticiados 
nos meios de comunicação, bem como 
a ausência de previsão para o 
encerramento do atual estado de 
calamidade na saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada, por parte do 
Poder Público Municipal de Paraíba do 
Sul, com base nos dos fundamentos 
acima expostos, a prorrogação da 
intervenção administrativa perante o 
Asilo Lar Vicentino pelo prazo de 180 
(cento e oitenta dias), a contar de 28 de 
fevereiro de 2021.
§ 1º - A pertinência quanto à 
continuidade da intervenção 
administrativa poderá ser reavaliada 
pelas autoridades municipais a 
qualquer tempo, podendo ser 
decretado o seu encerramento ou 
prorrogação por períodos sucessivos, de 
acordo com as necessidades 
apresentadas pela instituição, com base 
em informações fornecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e pela 
Comissão de Intervenção 
Administrativa.
§ 2º - A prorrogação da intervenção 
administrativa tem o condão de manter 
e reforçar a qualidade dos serviços de 
saúde e assistência social prestados aos 
idosos, de acordo com avaliação feita 
pelo poder executivo municipal, com o 
auxílio da Comissão de Intervenção 
Administrativa e demais órgãos 

municipais.
§ 3º - Durante o período da intervenção 
administrativa, o poder público 
municipal poderá, por ato discricionário 
dos Secretários Municipais ou da 
Prefeita Municipal, designar servidores 
públicos efetivos ou comissionados para 
prestar suporte técnico, administrativo e 
assistencial à instituição, 
independentemente de pertencerem 
ou não à Comissão de Intervenção 
Administrativa.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas 
integralmente as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 05 de março de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 035/2021

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
PÚBLICO E DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO.

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso 
de suas atribuições legais, previstas na 
Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Concurso Público, Editais 01/2018 e 
02/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 

Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 2º. Fica suspenso o prazo de validade 
do Processo Seletivo Público, Edital 
05/2018, até o término da vigência do 
estado de emergência em Saúde 
Municipal em decorrência da infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(2019-NCOV).

Art. 3º. A suspensão do prazo de validade 
dos Concursos citados no Art.1º e Art.2º 
ocorrem a partir de 13 de Março de 2020.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

PARAÍBA DO SUL, 05 de Março de 2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita municipal 

Paraíba do sul
2021/2024

DECRETO Nº 036/2021

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
ADICIONAIS PARA FINS DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), EM COMPLEMENTO AO 
DECRETO Nº 23/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, DAYSE DEBORAH 
ALEXANDRA NEVES, no exercício da 
atribuição legal que lhe confere o 
inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, 

de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (Sars-CoV2), 

CONSIDERANDO o Decreto nº 009 
de 11 de janeiro de 2021 que cria o 
Comitê Especial de Enfrentamento 
da Covid-19 – Comitê Covid-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 
014/2021 que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Municipal em decorrência da 
infecção humana pelo Novo 
Coronavírus (2019-NCOV);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 
23/2021 que Estabelece novas 
recomendações e Orientações em 
razão da emergência na saúde 
pública em decorrência da infecção 
humana causada pelo novo 
coronavírus (2019 – NCOV);

CONSIDERANDO as definições de 
medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública;

CONSIDERANDO toda a legislação 
pertinente, inclusive que impõe 
penalidades; 

CONSIDERANDO o art. 268, do 
Código Penal Brasileiro, bem como o 
Poder de Polícia do Estado; 

CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma estampada 
no art. 196 da Constituição Federal de 
1988; 

CONSIDERANDO as recomendações 
técnicas da Organização Mundial de 
Saúde e das demais autoridades de 
saúde que enfatizam a necessidade 
de cuidados específicos para reduzir 
a circulação e evitar aglomerações 
de pessoas de modo a possibilitar 
melhores resultados no combate ao 
Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Boletim 
Extraordinário do Observatório 
Covid-19 Fiocruz/ Ministério da 
Saúde, emitido em 02 de março de 
2021;

CONSIDERANDO o atual cenário da 
circulação de novas variantes do 
coronavírus no estado do Rio de 
Janeiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
ampliar as medidas de precaução 
com o objetivo de conter a 
disseminação da COVID-19; 

DECRETA:

Art. 1º. Ficam instituídas medidas 
complementares de restrição às 
atividades e serviços no âmbito do 
município de Paraíba do Sul de 
acordo com a situação epidêmica da 
COVID-19, que vigorará por 20 (vinte) 
dias, podendo ser prorrogado por 
igual período.

Art. 2º. Fica decretado a restrição de 
circulação de pessoas a partir das 
23hs até às 5hs do dia seguinte, de 
acordo com o art. 1º.
§ 1º Fica autorizado a circulação das 
pessoas que forem prestar serviços 
na área da saúde, segurança, serviços 
públicos e serviços essenciais, estes, 
desde que comprovada a 
necessidade ou urgência.

Art. 3º. O cidadão que descumprir as 
medidas adotas no presente decreto 
poderá ser indiciado por crimes 

contra a Saúde Pública e de 
desobediência, além de multa no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
podendo ser multiplicado o referido 
valor por 02 (dois) por cada 
reincidência.

Art. 4º. Fica proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas após às 18h, em 
estabelecimentos comerciais, clubes 
sociais, associações recreativas e 
quaisquer locais públicos do 
município.

Art. 5º. A infração à proibição 
instituída no artigo anterior 
acarretará a responsabilização civil, 
administrativa e penal, e sujeitará à 
aplicação das seguintes penalidades: 
I – fica estabelecida multa no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 
infratores pessoas jurídicas e no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) para 
pessoas físicas; 
II – em caso de reincidência as multas 
serão cobradas em dobro, sem 
prejuízo das demais sanções 
aplicáveis; 
III – sem prejuízo da penalidade da 
cobrança da multa, o 
estabelecimento infrator também 
estará sujeito à interdição; 
IV – considerando a gravidade da 
infração constatada, as penalidades 
de multa e interdição poderão ser 
aplicadas cumulativamente, 
podendo inclusive a interdição ser 
aplicada de imediato, ainda que se 
trate de primeira infração; 
V – em caso de nova reincidência será 
aplicada ainda a penalidade de 
cassação do Alvará de Licença para 
Localização e Funcionamento, sem 
prejuízo das demais sanções, 
inclusive a multa; 
VI – a cassação do Alvará de Licença 
para Localização e Funcionamento 
se dará ainda em caso de retirada, 
dano, descaracterização, destruição 
do aviso de interdição do 
estabelecimento ou 
descumprimento da referida 
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CONVOCAÇÃO

 

CONVOCAÇÃO 01 
EDITAL 01/2021 

 

A Comissão Avaliadora do Processo de Seleção para Contratação Emergencial, 
Edital 01/2021, CONVOCA os candidatos abaixo para apresentação na Secretaria 
Municipal de Saúde, sito à Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, n.º 375 - Centro – 
Paraíba do Sul, no dia 08 de março de 2021, segunda-feira, às 9 horas, MUNIDOS DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS: Carteira de Trabalho, Título de 
Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento de filhos 
menores de 14 anos, RG, CPF, comprovante de residência recente, comprovante de 
escolaridade idêntico ao encaminhado via e-mail no momento da inscrição, número de 
PIS/PASEP, além de 01 foto 3x4.  

 

CANDIDATOS CONVOCADOS 
ENFERMEIRO 

CLAS. NOME 
1º JANAINA MACHADO BARBOZA ALVES 
2º RENATA CARDOSO FERREIRA BARROS 
3º ELIMAR GERALDO DE PAULA 
4º DANIELE VENTURA DE CASTRO 
5º DEYSE DE ARAUJO NUNES 
6º PAULA CRISTINA LAMECK BATALHA 
7º MICHELLE SILVA SOUZA 
8º LUCIANE SANTANA CARDOSO 
9º ANGELITA MONSORES CORREA 

10º FABIOLA APARECIDA ALVES MATOS 
 

MÉDICOS 
1º ANTONIO GUIMARÃES VISCONTI 
2º ANDRE SALUSTIANO A. RAMOS 
3º BRUNO CESARIO C. REIS 
4º GEFSON C. MAGRANI 
5º HERICA CRISTINA MACHADO 
6º AUGUSTO VERÇOSA  
7º DANIELLE DE CARVALHO  
8º ANDRESSA TERRA PAIVA 
9º LAURA GARGIULO 

10º LORENA MARIA DE A. TAVARES 
 

 

 
 

Paraíba do Sul, 05 de março de 2021. 
 

 
 

COMISSÃO AVALIADORA 


