
DECRETOS

DECRETO  N.º 1.819/2020

DECLARA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional do Ministério 

da Saúde em 03 de Fevereiro de 

2020;

Considerando que o evento é 

complexo e demanda esforço 

conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está 

sendo observado em outros países 

do continente americano e que a 

investigação local demanda uma 

resposta coordenada das ações de 

saúde de competência da vigilância 

e atenção à saúde, entre as três 

esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se 

estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de 

acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no 

município e que se enquadrarem 

nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); e

Considerando que a situação 

demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Declarar Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal.

Art. 2º Estabelecer o Gabinete de 

Crise Municipal como mecanismo da 

gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal.

Parágrafo único. A gestão do 

Gabinete estará sob 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde.

Art. 3º Compete ao Gabinete de 

Crise:

I- planejar, organizar, coordenar e 

controlar as medidas a serem 

empregadas durante a Emergência 

em Saúde Pública, nos termos das 

diretrizes fixadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde;

II- articular-se com os gestores 

estaduais, distrital e municipais do 

SUS;

III- encaminhar a Secretaria de 

Estado da Saúde relatórios técnicos 

sobre a Emergência em Saúde 

Pública e as ações administrativas 

em curso;

IV - divulgar à população 

informações relativas à Emergência 

em Saúde Pública; e

V - propor, de forma justificada:

a) o acionamento de equipes de 

saúde incluindo a contratação 

temporária de profissionais;

b) a aquisição de bens e a 

contratação de serviços necessários 

para a atuação na Emergência de 

Saúde Pública;

c) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, nos termos do inciso XIII 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da Emergência 

em Saúde Pública.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.820/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISE PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei 

Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO: 

 - que a saúde é direito de 

todos e dever do Município, 

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 do artigo 196 

da Constituição da República;

  - as diretrizes de 

atendimento integral, universal e 

igualitário no SUS, que 

compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde 

individual e coletiva, conforme o 

artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 - o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN e a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional OMS em 

30 de janeiro de 2020; 

 - as medidas de emergência 

em saúde pública de importância 

nacional e internacional, ou seja, as 

situações dispostas no 

Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020; 

 - a Portaria nº 188, de 3 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 (2019-nCoV), 

especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS 

como competência do Centro de 

Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV); e 

- a necessidade de adoção de ações 

coordenadas para enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal Estadual e 

Internacional, decorrente do 

“coronavírus”;

D E C R E TA: 

Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de 

Crise para a adoção de medidas de 

enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal, decorrente do 

coronavírus, (2019- nCoV). 

Art. 2º - O Gabinete de Crise tem 

por finalidade mobilizar e coordenar 

as atividades dos órgãos públicos 

Municipais e entidades quanto às 

medidas a serem adotadas para 

minimizar os impactos decorrentes 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 3º - O Gabinete de Crise será 

composto por representantes dos 

seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Secretaria Municipal de 

Educação; 

IV - Secretário Municipal de 

Segurança, Defesa Civil e Ordem 

Pública;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos;

VII - Secretária Municipal de 

Comunicação Social

VIII - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico.

 

Art. 4º - Poderão indicar 

participantes para o Gabinete de 

Crise:

I - Poder Judiciário da Comarca de 

Paraíba do Sul; 

II – Câmara Municipal dos 

Vereadores de Paraíba do Sul; 

III - Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro;

IV - Defensória Pública; 

XIX - outros órgãos demandados 

pela coordenação do gabinete em 

razão de existência de demandas 

pontuais. 

 Parágrafo Único - As 

indicações deverão ser 

encaminhadas a SubSecretária de 

Governo, por meio eletrônico, 

gabinete@paraibadosul.rj.gov.br, 

contendo o nome completo da 

pessoa, o CPF, o número e a cópia 

do documento de identificação civil 

e telefone para contato. 

Art. 5º - O Gabinete de Crise de que 

trata o presente Decreto será 

coordenado pela Secretária 

Municipal de Saúde e ficará sediado 

na Av. Pref. Bento Gonçalves 

Pereira - Vila Nicolau Melick, Paraíba 

do Sul e funcionará 24 horas por dia 

enquanto durar a situação de 

emergência para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 6º - A coordenação do Gabinete 

de Crise, de acordo com a 

necessidade, poderá convocar os 

representantes demandando 

medidas específicas de acordo com 

a competência de cada um dos 

órgãos ou entidades. 

Art. 7º - A participação no Gabinete 

de Crise será considerada prestação 

de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.821/2020

ESTABELECE AS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal em 13 de 

março de 2020;

Considerando as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º Fica, pelo prazo de 15 dias, 

podendo ser prorrogado conforme 

orientações do Ministério da Saúde 

e Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, determinado que:

I- as escolas da rede pública 

municipal e instituições de ensino 

da rede privada antecipem o 

recesso escolar de julho para a 

próxima segunda feira dia 16 de 

março de 2020;

II- viajantes internacionais que 

cheguem ao Brasil e residem em 

Paraíba do Sul fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, 

mesmo que não tenham sintomas 

de Covid-19;

III- as pessoas com sintomas (febre 

de 38 graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) 

fiquem em isolamento domiciliar 

por 14 dias, após avaliação médica ;

IV – as Unidades Básicas de Saúde 

do bairro Palhas e do Bairro Santo 

Antônio como unidades prioritárias 

para triagem dos pacientes com 

sintomas respiratórios (febre de 38 

graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) de 2ª 

a 6ª feira de 7h às 16 horas, nos 

sábados e domingos a triagem será 

feita no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade;

V- a realização de eventos e 

atividades serão suspensas, ainda 

que previamente autorizadas, que 

envolvam aglomerações de pessoas 

tais como eventos esportivos, 

shows, feiras, eventos científicos, 

passeatas, em locais abertos ou 

fechados;

VI- a proibição de atividades de 

cinema, teatro e afins, cursos, 

treinamentos, e outras ações 

coletivas, evitando aglomeração de 

pessoas;

VII- as igrejas e outras instituições 

religiosas que reduzam os horários 

de cultos, missas e encontros, 

evitando a aglomeração de pessoas 

e orientar aos idosos e crianças que 

deem preferência a permanecer em 

suas casas; 

VIII- os prédios públicos irão 

trabalhar em regime de rodízio de 

profissionais, evitando a circulação 

e aglomeração de pessoas; 

VIX- as atividades de serviços, 

mesmo da rede privada, que 

possam ser realizadas a distância 

seja preferencialmente implantado 

sistema de home office;

IX- ficam canceladas, pelo período 

de 15 dias, as férias dos profissionais 

de saúde, para que os mesmos 

atuem junto as Unidades Básicas de 

Saúde na prevenção e proteção dos 

cuidados a saúde da população;

X- idosos e crianças, sempre que 

possível, permaneçam o maior 

tempo dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e 

disseminação do vírus;

 XI- os profissionais que estejam 

liberados do horário de trabalho ou 

direcionados para trabalhos em 

home office permaneçam em suas 

casas, reduzindo a movimentação e 

aglomeração de pessoas;

XII- pessoas com baixa imunidade 

(asma, pneumonia, tuberculose, 

câncer, renais crônicos e 

transplantados) evitem sair de casa.

Art. 2º Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde e Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e informadas 

diariamente através dos canais de 

comunicação oficial do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.
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Casa da Mulher oferece serviços de 
ginecologia, obstetrícia, ultrassonografia 
e colposcopia

A Casa da Mulher Vereadora 

Maria Minervina Dutra localizada 

na rua XV de Novembro, nº 46, 

Centro, oferece serviços 

gratuitos de ginecologia, 

obstetrícia (referência para 

pré-natal de alto risco), cirurgia 

ginecológica, ultrassonografia e 

atendimento especializado em 

colposcopia.

As marcações para consultas 

(primeira vez) e 

UlTRASSONOGRAFIA na Casa da 

Mulher, são realizadas pelas 

Unidades de Saúde da Família. As 

marcações de retorno (aquelas 

que já se consultaram e que 

necessitam mostrar exames) são 

realizadas na própria Casa da 

Mulher. As marcações para 

CONSULTAS em colposcopia, são 

realizadas na própria Casa da 

Mulher, mediante resultado 

alterado de exame preventivo.

Vale ressaltar também que toda 

quarta e sexta-feira às 09 horas, 

tem o “Grupo Sempre Jovem”, de 

atividade física, comandado 

pelos educadores físicos 

Guilherme e Vinicius, do NASF.

O atendimento é realizado de 

segunda à sexta-feira das 07h as 

17h. O telefone para mais 

informações é o 24 2263-2776.



DECRETOS

DECRETO  N.º 1.819/2020

DECLARA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional do Ministério 

da Saúde em 03 de Fevereiro de 

2020;

Considerando que o evento é 

complexo e demanda esforço 

conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está 

sendo observado em outros países 

do continente americano e que a 

investigação local demanda uma 

resposta coordenada das ações de 

saúde de competência da vigilância 

e atenção à saúde, entre as três 

esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se 

estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de 

acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no 

município e que se enquadrarem 

nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); e

Considerando que a situação 

demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Declarar Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal.

Art. 2º Estabelecer o Gabinete de 

Crise Municipal como mecanismo da 

gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal.

Parágrafo único. A gestão do 

Gabinete estará sob 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde.

Art. 3º Compete ao Gabinete de 

Crise:

I- planejar, organizar, coordenar e 

controlar as medidas a serem 

empregadas durante a Emergência 

em Saúde Pública, nos termos das 

diretrizes fixadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde;

II- articular-se com os gestores 

estaduais, distrital e municipais do 

SUS;

III- encaminhar a Secretaria de 

Estado da Saúde relatórios técnicos 

sobre a Emergência em Saúde 

Pública e as ações administrativas 

em curso;

IV - divulgar à população 

informações relativas à Emergência 

em Saúde Pública; e

V - propor, de forma justificada:

a) o acionamento de equipes de 

saúde incluindo a contratação 

temporária de profissionais;

b) a aquisição de bens e a 

contratação de serviços necessários 

para a atuação na Emergência de 

Saúde Pública;

c) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, nos termos do inciso XIII 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da Emergência 

em Saúde Pública.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.820/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISE PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei 

Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO: 

 - que a saúde é direito de 

todos e dever do Município, 

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 do artigo 196 

da Constituição da República;

  - as diretrizes de 

atendimento integral, universal e 

igualitário no SUS, que 

compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde 

individual e coletiva, conforme o 

artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 - o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN e a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional OMS em 

30 de janeiro de 2020; 

 - as medidas de emergência 

em saúde pública de importância 

nacional e internacional, ou seja, as 

situações dispostas no 

Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020; 

 - a Portaria nº 188, de 3 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 (2019-nCoV), 

especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS 

como competência do Centro de 

Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV); e 

- a necessidade de adoção de ações 

coordenadas para enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal Estadual e 

Internacional, decorrente do 

“coronavírus”;

D E C R E TA: 

Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de 

Crise para a adoção de medidas de 

enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal, decorrente do 

coronavírus, (2019- nCoV). 

Art. 2º - O Gabinete de Crise tem 

por finalidade mobilizar e coordenar 

as atividades dos órgãos públicos 

Municipais e entidades quanto às 

medidas a serem adotadas para 

minimizar os impactos decorrentes 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 3º - O Gabinete de Crise será 

composto por representantes dos 

seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Secretaria Municipal de 

Educação; 

IV - Secretário Municipal de 

Segurança, Defesa Civil e Ordem 

Pública;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos;

VII - Secretária Municipal de 

Comunicação Social

VIII - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico.

 

Art. 4º - Poderão indicar 

participantes para o Gabinete de 

Crise:

I - Poder Judiciário da Comarca de 

Paraíba do Sul; 

II – Câmara Municipal dos 

Vereadores de Paraíba do Sul; 

III - Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro;

IV - Defensória Pública; 

XIX - outros órgãos demandados 

pela coordenação do gabinete em 

razão de existência de demandas 

pontuais. 

 Parágrafo Único - As 

indicações deverão ser 

encaminhadas a SubSecretária de 

Governo, por meio eletrônico, 

gabinete@paraibadosul.rj.gov.br, 

contendo o nome completo da 

pessoa, o CPF, o número e a cópia 

do documento de identificação civil 

e telefone para contato. 

Art. 5º - O Gabinete de Crise de que 

trata o presente Decreto será 

coordenado pela Secretária 

Municipal de Saúde e ficará sediado 

na Av. Pref. Bento Gonçalves 

Pereira - Vila Nicolau Melick, Paraíba 

do Sul e funcionará 24 horas por dia 

enquanto durar a situação de 

emergência para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 6º - A coordenação do Gabinete 

de Crise, de acordo com a 

necessidade, poderá convocar os 

representantes demandando 

medidas específicas de acordo com 

a competência de cada um dos 

órgãos ou entidades. 

Art. 7º - A participação no Gabinete 

de Crise será considerada prestação 

de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.821/2020

ESTABELECE AS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal em 13 de 

março de 2020;

Considerando as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º Fica, pelo prazo de 15 dias, 

podendo ser prorrogado conforme 

orientações do Ministério da Saúde 

e Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, determinado que:

I- as escolas da rede pública 

municipal e instituições de ensino 

da rede privada antecipem o 

recesso escolar de julho para a 

próxima segunda feira dia 16 de 

março de 2020;

II- viajantes internacionais que 

cheguem ao Brasil e residem em 

Paraíba do Sul fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, 

mesmo que não tenham sintomas 

de Covid-19;

III- as pessoas com sintomas (febre 

de 38 graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) 

fiquem em isolamento domiciliar 

por 14 dias, após avaliação médica ;

IV – as Unidades Básicas de Saúde 

do bairro Palhas e do Bairro Santo 

Antônio como unidades prioritárias 

para triagem dos pacientes com 

sintomas respiratórios (febre de 38 

graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) de 2ª 

a 6ª feira de 7h às 16 horas, nos 

sábados e domingos a triagem será 

feita no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade;

V- a realização de eventos e 

atividades serão suspensas, ainda 

que previamente autorizadas, que 

envolvam aglomerações de pessoas 

tais como eventos esportivos, 

shows, feiras, eventos científicos, 

passeatas, em locais abertos ou 

fechados;

VI- a proibição de atividades de 

cinema, teatro e afins, cursos, 

treinamentos, e outras ações 

coletivas, evitando aglomeração de 

pessoas;

VII- as igrejas e outras instituições 

religiosas que reduzam os horários 

de cultos, missas e encontros, 

evitando a aglomeração de pessoas 

e orientar aos idosos e crianças que 

deem preferência a permanecer em 

suas casas; 

VIII- os prédios públicos irão 

trabalhar em regime de rodízio de 

profissionais, evitando a circulação 

e aglomeração de pessoas; 

VIX- as atividades de serviços, 

mesmo da rede privada, que 

possam ser realizadas a distância 

seja preferencialmente implantado 

sistema de home office;

IX- ficam canceladas, pelo período 

de 15 dias, as férias dos profissionais 

de saúde, para que os mesmos 

atuem junto as Unidades Básicas de 

Saúde na prevenção e proteção dos 

cuidados a saúde da população;

X- idosos e crianças, sempre que 

possível, permaneçam o maior 

tempo dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e 

disseminação do vírus;

 XI- os profissionais que estejam 

liberados do horário de trabalho ou 

direcionados para trabalhos em 

home office permaneçam em suas 

casas, reduzindo a movimentação e 

aglomeração de pessoas;

XII- pessoas com baixa imunidade 

(asma, pneumonia, tuberculose, 

câncer, renais crônicos e 

transplantados) evitem sair de casa.

Art. 2º Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde e Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e informadas 

diariamente através dos canais de 

comunicação oficial do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.
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DECRETOS

DECRETO  N.º 1.819/2020

DECLARA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional do Ministério 

da Saúde em 03 de Fevereiro de 

2020;

Considerando que o evento é 

complexo e demanda esforço 

conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está 

sendo observado em outros países 

do continente americano e que a 

investigação local demanda uma 

resposta coordenada das ações de 

saúde de competência da vigilância 

e atenção à saúde, entre as três 

esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se 

estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de 

acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no 

município e que se enquadrarem 

nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); e

Considerando que a situação 

demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Declarar Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal.

Art. 2º Estabelecer o Gabinete de 

Crise Municipal como mecanismo da 

gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal.

Parágrafo único. A gestão do 

Gabinete estará sob 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde.

Art. 3º Compete ao Gabinete de 

Crise:

I- planejar, organizar, coordenar e 

controlar as medidas a serem 

empregadas durante a Emergência 

em Saúde Pública, nos termos das 

diretrizes fixadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde;

II- articular-se com os gestores 

estaduais, distrital e municipais do 

SUS;

III- encaminhar a Secretaria de 

Estado da Saúde relatórios técnicos 

sobre a Emergência em Saúde 

Pública e as ações administrativas 

em curso;

IV - divulgar à população 

informações relativas à Emergência 

em Saúde Pública; e

V - propor, de forma justificada:

a) o acionamento de equipes de 

saúde incluindo a contratação 

temporária de profissionais;

b) a aquisição de bens e a 

contratação de serviços necessários 

para a atuação na Emergência de 

Saúde Pública;

c) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, nos termos do inciso XIII 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da Emergência 

em Saúde Pública.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.820/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISE PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei 

Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO: 

 - que a saúde é direito de 

todos e dever do Município, 

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 do artigo 196 

da Constituição da República;

  - as diretrizes de 

atendimento integral, universal e 

igualitário no SUS, que 

compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde 

individual e coletiva, conforme o 

artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 - o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN e a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional OMS em 

30 de janeiro de 2020; 

 - as medidas de emergência 

em saúde pública de importância 

nacional e internacional, ou seja, as 

situações dispostas no 

Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020; 

 - a Portaria nº 188, de 3 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 (2019-nCoV), 

especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS 

como competência do Centro de 

Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV); e 

- a necessidade de adoção de ações 

coordenadas para enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal Estadual e 

Internacional, decorrente do 

“coronavírus”;

D E C R E TA: 

Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de 

Crise para a adoção de medidas de 

enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal, decorrente do 

coronavírus, (2019- nCoV). 

Art. 2º - O Gabinete de Crise tem 

por finalidade mobilizar e coordenar 

as atividades dos órgãos públicos 

Municipais e entidades quanto às 

medidas a serem adotadas para 

minimizar os impactos decorrentes 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 3º - O Gabinete de Crise será 

composto por representantes dos 

seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Secretaria Municipal de 

Educação; 

IV - Secretário Municipal de 

Segurança, Defesa Civil e Ordem 

Pública;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos;

VII - Secretária Municipal de 

Comunicação Social

VIII - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico.

 

Art. 4º - Poderão indicar 

participantes para o Gabinete de 

Crise:

I - Poder Judiciário da Comarca de 

Paraíba do Sul; 

II – Câmara Municipal dos 

Vereadores de Paraíba do Sul; 

III - Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro;

IV - Defensória Pública; 

XIX - outros órgãos demandados 

pela coordenação do gabinete em 

razão de existência de demandas 

pontuais. 

 Parágrafo Único - As 

indicações deverão ser 

encaminhadas a SubSecretária de 

Governo, por meio eletrônico, 

gabinete@paraibadosul.rj.gov.br, 

contendo o nome completo da 

pessoa, o CPF, o número e a cópia 

do documento de identificação civil 

e telefone para contato. 

Art. 5º - O Gabinete de Crise de que 

trata o presente Decreto será 

coordenado pela Secretária 

Municipal de Saúde e ficará sediado 

na Av. Pref. Bento Gonçalves 

Pereira - Vila Nicolau Melick, Paraíba 

do Sul e funcionará 24 horas por dia 

enquanto durar a situação de 

emergência para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 6º - A coordenação do Gabinete 

de Crise, de acordo com a 

necessidade, poderá convocar os 

representantes demandando 

medidas específicas de acordo com 

a competência de cada um dos 

órgãos ou entidades. 

Art. 7º - A participação no Gabinete 

de Crise será considerada prestação 

de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.821/2020

ESTABELECE AS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal em 13 de 

março de 2020;

Considerando as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º Fica, pelo prazo de 15 dias, 

podendo ser prorrogado conforme 

orientações do Ministério da Saúde 

e Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, determinado que:

I- as escolas da rede pública 

municipal e instituições de ensino 

da rede privada antecipem o 

recesso escolar de julho para a 

próxima segunda feira dia 16 de 

março de 2020;

II- viajantes internacionais que 

cheguem ao Brasil e residem em 

Paraíba do Sul fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, 

mesmo que não tenham sintomas 

de Covid-19;

III- as pessoas com sintomas (febre 

de 38 graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) 

fiquem em isolamento domiciliar 

por 14 dias, após avaliação médica ;

IV – as Unidades Básicas de Saúde 

do bairro Palhas e do Bairro Santo 

Antônio como unidades prioritárias 

para triagem dos pacientes com 

sintomas respiratórios (febre de 38 

graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) de 2ª 

a 6ª feira de 7h às 16 horas, nos 

sábados e domingos a triagem será 

feita no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade;

V- a realização de eventos e 

atividades serão suspensas, ainda 

que previamente autorizadas, que 

envolvam aglomerações de pessoas 

tais como eventos esportivos, 

shows, feiras, eventos científicos, 

passeatas, em locais abertos ou 

fechados;

VI- a proibição de atividades de 

cinema, teatro e afins, cursos, 

treinamentos, e outras ações 

coletivas, evitando aglomeração de 

pessoas;

VII- as igrejas e outras instituições 

religiosas que reduzam os horários 

de cultos, missas e encontros, 

evitando a aglomeração de pessoas 

e orientar aos idosos e crianças que 

deem preferência a permanecer em 

suas casas; 

VIII- os prédios públicos irão 

trabalhar em regime de rodízio de 

profissionais, evitando a circulação 

e aglomeração de pessoas; 

VIX- as atividades de serviços, 

mesmo da rede privada, que 

possam ser realizadas a distância 

seja preferencialmente implantado 

sistema de home office;

IX- ficam canceladas, pelo período 

de 15 dias, as férias dos profissionais 

de saúde, para que os mesmos 

atuem junto as Unidades Básicas de 

Saúde na prevenção e proteção dos 

cuidados a saúde da população;

X- idosos e crianças, sempre que 

possível, permaneçam o maior 

tempo dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e 

disseminação do vírus;

 XI- os profissionais que estejam 

liberados do horário de trabalho ou 

direcionados para trabalhos em 

home office permaneçam em suas 

casas, reduzindo a movimentação e 

aglomeração de pessoas;

XII- pessoas com baixa imunidade 

(asma, pneumonia, tuberculose, 

câncer, renais crônicos e 

transplantados) evitem sair de casa.

Art. 2º Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde e Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e informadas 

diariamente através dos canais de 

comunicação oficial do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.
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DECRETOS

DECRETO  N.º 1.819/2020

DECLARA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional do Ministério 

da Saúde em 03 de Fevereiro de 

2020;

Considerando que o evento é 

complexo e demanda esforço 

conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está 

sendo observado em outros países 

do continente americano e que a 

investigação local demanda uma 

resposta coordenada das ações de 

saúde de competência da vigilância 

e atenção à saúde, entre as três 

esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se 

estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de 

acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no 

município e que se enquadrarem 

nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); e

Considerando que a situação 

demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Declarar Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal.

Art. 2º Estabelecer o Gabinete de 

Crise Municipal como mecanismo da 

gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal.

Parágrafo único. A gestão do 

Gabinete estará sob 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde.

Art. 3º Compete ao Gabinete de 

Crise:

I- planejar, organizar, coordenar e 

controlar as medidas a serem 

empregadas durante a Emergência 

em Saúde Pública, nos termos das 

diretrizes fixadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde;

II- articular-se com os gestores 

estaduais, distrital e municipais do 

SUS;

III- encaminhar a Secretaria de 

Estado da Saúde relatórios técnicos 

sobre a Emergência em Saúde 

Pública e as ações administrativas 

em curso;

IV - divulgar à população 

informações relativas à Emergência 

em Saúde Pública; e

V - propor, de forma justificada:

a) o acionamento de equipes de 

saúde incluindo a contratação 

temporária de profissionais;

b) a aquisição de bens e a 

contratação de serviços necessários 

para a atuação na Emergência de 

Saúde Pública;

c) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, nos termos do inciso XIII 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da Emergência 

em Saúde Pública.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.820/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISE PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei 

Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO: 

 - que a saúde é direito de 

todos e dever do Município, 

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 do artigo 196 

da Constituição da República;

  - as diretrizes de 

atendimento integral, universal e 

igualitário no SUS, que 

compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde 

individual e coletiva, conforme o 

artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 - o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN e a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional OMS em 

30 de janeiro de 2020; 

 - as medidas de emergência 

em saúde pública de importância 

nacional e internacional, ou seja, as 

situações dispostas no 

Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020; 

 - a Portaria nº 188, de 3 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 (2019-nCoV), 

especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS 

como competência do Centro de 

Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV); e 

- a necessidade de adoção de ações 

coordenadas para enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal Estadual e 

Internacional, decorrente do 

“coronavírus”;

D E C R E TA: 

Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de 

Crise para a adoção de medidas de 

enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal, decorrente do 

coronavírus, (2019- nCoV). 

Art. 2º - O Gabinete de Crise tem 

por finalidade mobilizar e coordenar 

as atividades dos órgãos públicos 

Municipais e entidades quanto às 

medidas a serem adotadas para 

minimizar os impactos decorrentes 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 3º - O Gabinete de Crise será 

composto por representantes dos 

seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Secretaria Municipal de 

Educação; 

IV - Secretário Municipal de 

Segurança, Defesa Civil e Ordem 

Pública;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos;

VII - Secretária Municipal de 

Comunicação Social

VIII - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico.

 

Art. 4º - Poderão indicar 

participantes para o Gabinete de 

Crise:

I - Poder Judiciário da Comarca de 

Paraíba do Sul; 

II – Câmara Municipal dos 

Vereadores de Paraíba do Sul; 

III - Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro;

IV - Defensória Pública; 

XIX - outros órgãos demandados 

pela coordenação do gabinete em 

razão de existência de demandas 

pontuais. 

 Parágrafo Único - As 

indicações deverão ser 

encaminhadas a SubSecretária de 

Governo, por meio eletrônico, 

gabinete@paraibadosul.rj.gov.br, 

contendo o nome completo da 

pessoa, o CPF, o número e a cópia 

do documento de identificação civil 

e telefone para contato. 

Art. 5º - O Gabinete de Crise de que 

trata o presente Decreto será 

coordenado pela Secretária 

Municipal de Saúde e ficará sediado 

na Av. Pref. Bento Gonçalves 

Pereira - Vila Nicolau Melick, Paraíba 

do Sul e funcionará 24 horas por dia 

enquanto durar a situação de 

emergência para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 6º - A coordenação do Gabinete 

de Crise, de acordo com a 

necessidade, poderá convocar os 

representantes demandando 

medidas específicas de acordo com 

a competência de cada um dos 

órgãos ou entidades. 

Art. 7º - A participação no Gabinete 

de Crise será considerada prestação 

de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.821/2020

ESTABELECE AS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal em 13 de 

março de 2020;

Considerando as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º Fica, pelo prazo de 15 dias, 

podendo ser prorrogado conforme 

orientações do Ministério da Saúde 

e Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, determinado que:

I- as escolas da rede pública 

municipal e instituições de ensino 

da rede privada antecipem o 

recesso escolar de julho para a 

próxima segunda feira dia 16 de 

março de 2020;

II- viajantes internacionais que 

cheguem ao Brasil e residem em 

Paraíba do Sul fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, 

mesmo que não tenham sintomas 

de Covid-19;

III- as pessoas com sintomas (febre 

de 38 graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) 

fiquem em isolamento domiciliar 

por 14 dias, após avaliação médica ;

IV – as Unidades Básicas de Saúde 

do bairro Palhas e do Bairro Santo 

Antônio como unidades prioritárias 

para triagem dos pacientes com 

sintomas respiratórios (febre de 38 

graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) de 2ª 

a 6ª feira de 7h às 16 horas, nos 

sábados e domingos a triagem será 

feita no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade;

V- a realização de eventos e 

atividades serão suspensas, ainda 

que previamente autorizadas, que 

envolvam aglomerações de pessoas 

tais como eventos esportivos, 

shows, feiras, eventos científicos, 

passeatas, em locais abertos ou 

fechados;

VI- a proibição de atividades de 

cinema, teatro e afins, cursos, 

treinamentos, e outras ações 

coletivas, evitando aglomeração de 

pessoas;

VII- as igrejas e outras instituições 

religiosas que reduzam os horários 

de cultos, missas e encontros, 

evitando a aglomeração de pessoas 

e orientar aos idosos e crianças que 

deem preferência a permanecer em 

suas casas; 

VIII- os prédios públicos irão 

trabalhar em regime de rodízio de 

profissionais, evitando a circulação 

e aglomeração de pessoas; 

VIX- as atividades de serviços, 

mesmo da rede privada, que 

possam ser realizadas a distância 

seja preferencialmente implantado 

sistema de home office;

IX- ficam canceladas, pelo período 

de 15 dias, as férias dos profissionais 

de saúde, para que os mesmos 

atuem junto as Unidades Básicas de 

Saúde na prevenção e proteção dos 

cuidados a saúde da população;

X- idosos e crianças, sempre que 

possível, permaneçam o maior 

tempo dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e 

disseminação do vírus;

 XI- os profissionais que estejam 

liberados do horário de trabalho ou 

direcionados para trabalhos em 

home office permaneçam em suas 

casas, reduzindo a movimentação e 

aglomeração de pessoas;

XII- pessoas com baixa imunidade 

(asma, pneumonia, tuberculose, 

câncer, renais crônicos e 

transplantados) evitem sair de casa.

Art. 2º Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde e Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e informadas 

diariamente através dos canais de 

comunicação oficial do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.
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DECRETOS

DECRETO  N.º 1.819/2020

DECLARA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional do Ministério 

da Saúde em 03 de Fevereiro de 

2020;

Considerando que o evento é 

complexo e demanda esforço 

conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está 

sendo observado em outros países 

do continente americano e que a 

investigação local demanda uma 

resposta coordenada das ações de 

saúde de competência da vigilância 

e atenção à saúde, entre as três 

esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se 

estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e também para 

estabelecer a estratégia de 

acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no 

município e que se enquadrarem 

nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); e

Considerando que a situação 

demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Declarar Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal.

Art. 2º Estabelecer o Gabinete de 

Crise Municipal como mecanismo da 

gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito municipal.

Parágrafo único. A gestão do 

Gabinete estará sob 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde.

Art. 3º Compete ao Gabinete de 

Crise:

I- planejar, organizar, coordenar e 

controlar as medidas a serem 

empregadas durante a Emergência 

em Saúde Pública, nos termos das 

diretrizes fixadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde;

II- articular-se com os gestores 

estaduais, distrital e municipais do 

SUS;

III- encaminhar a Secretaria de 

Estado da Saúde relatórios técnicos 

sobre a Emergência em Saúde 

Pública e as ações administrativas 

em curso;

IV - divulgar à população 

informações relativas à Emergência 

em Saúde Pública; e

V - propor, de forma justificada:

a) o acionamento de equipes de 

saúde incluindo a contratação 

temporária de profissionais;

b) a aquisição de bens e a 

contratação de serviços necessários 

para a atuação na Emergência de 

Saúde Pública;

c) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, nos termos do inciso XIII 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da Emergência 

em Saúde Pública.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.820/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISE PARA 

ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei 

Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO: 

 - que a saúde é direito de 

todos e dever do Município, 

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 do artigo 196 

da Constituição da República;

  - as diretrizes de 

atendimento integral, universal e 

igualitário no SUS, que 

compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde 

individual e coletiva, conforme o 

artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 - o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN e a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional OMS em 

30 de janeiro de 2020; 

 - as medidas de emergência 

em saúde pública de importância 

nacional e internacional, ou seja, as 

situações dispostas no 

Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020; 

 - a Portaria nº 188, de 3 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 (2019-nCoV), 

especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS 

como competência do Centro de 

Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV); e 

- a necessidade de adoção de ações 

coordenadas para enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal Estadual e 

Internacional, decorrente do 

“coronavírus”;

D E C R E TA: 

Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de 

Crise para a adoção de medidas de 

enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Municipal, decorrente do 

coronavírus, (2019- nCoV). 

Art. 2º - O Gabinete de Crise tem 

por finalidade mobilizar e coordenar 

as atividades dos órgãos públicos 

Municipais e entidades quanto às 

medidas a serem adotadas para 

minimizar os impactos decorrentes 

da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 3º - O Gabinete de Crise será 

composto por representantes dos 

seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Secretaria Municipal de 

Educação; 

IV - Secretário Municipal de 

Segurança, Defesa Civil e Ordem 

Pública;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos;

VII - Secretária Municipal de 

Comunicação Social

VIII - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico.

 

Art. 4º - Poderão indicar 

participantes para o Gabinete de 

Crise:

I - Poder Judiciário da Comarca de 

Paraíba do Sul; 

II – Câmara Municipal dos 

Vereadores de Paraíba do Sul; 

III - Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro;

IV - Defensória Pública; 

XIX - outros órgãos demandados 

pela coordenação do gabinete em 

razão de existência de demandas 

pontuais. 

 Parágrafo Único - As 

indicações deverão ser 

encaminhadas a SubSecretária de 

Governo, por meio eletrônico, 

gabinete@paraibadosul.rj.gov.br, 

contendo o nome completo da 

pessoa, o CPF, o número e a cópia 

do documento de identificação civil 

e telefone para contato. 

Art. 5º - O Gabinete de Crise de que 

trata o presente Decreto será 

coordenado pela Secretária 

Municipal de Saúde e ficará sediado 

na Av. Pref. Bento Gonçalves 

Pereira - Vila Nicolau Melick, Paraíba 

do Sul e funcionará 24 horas por dia 

enquanto durar a situação de 

emergência para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal, decorrente 

do coronavírus (2019-nCoV). 

Art. 6º - A coordenação do Gabinete 

de Crise, de acordo com a 

necessidade, poderá convocar os 

representantes demandando 

medidas específicas de acordo com 

a competência de cada um dos 

órgãos ou entidades. 

Art. 7º - A participação no Gabinete 

de Crise será considerada prestação 

de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.

DECRETO Nº 1.821/2020

ESTABELECE AS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os 

incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 

do Município, e

Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Municipal em 13 de 

março de 2020;

Considerando as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, 

DECRETA:

Art. 1º Fica, pelo prazo de 15 dias, 

podendo ser prorrogado conforme 

orientações do Ministério da Saúde 

e Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, determinado que:

I- as escolas da rede pública 

municipal e instituições de ensino 

da rede privada antecipem o 

recesso escolar de julho para a 

próxima segunda feira dia 16 de 

março de 2020;

II- viajantes internacionais que 

cheguem ao Brasil e residem em 

Paraíba do Sul fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, 

mesmo que não tenham sintomas 

de Covid-19;

III- as pessoas com sintomas (febre 

de 38 graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) 

fiquem em isolamento domiciliar 

por 14 dias, após avaliação médica ;

IV – as Unidades Básicas de Saúde 

do bairro Palhas e do Bairro Santo 

Antônio como unidades prioritárias 

para triagem dos pacientes com 

sintomas respiratórios (febre de 38 

graus, tosse com secreção, 

dificuldade de respirar, coriza) de 2ª 

a 6ª feira de 7h às 16 horas, nos 

sábados e domingos a triagem será 

feita no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade;

V- a realização de eventos e 

atividades serão suspensas, ainda 

que previamente autorizadas, que 

envolvam aglomerações de pessoas 

tais como eventos esportivos, 

shows, feiras, eventos científicos, 

passeatas, em locais abertos ou 

fechados;

VI- a proibição de atividades de 

cinema, teatro e afins, cursos, 

treinamentos, e outras ações 

coletivas, evitando aglomeração de 

pessoas;

VII- as igrejas e outras instituições 

religiosas que reduzam os horários 

de cultos, missas e encontros, 

evitando a aglomeração de pessoas 

e orientar aos idosos e crianças que 

deem preferência a permanecer em 

suas casas; 

VIII- os prédios públicos irão 

trabalhar em regime de rodízio de 

profissionais, evitando a circulação 

e aglomeração de pessoas; 

VIX- as atividades de serviços, 

mesmo da rede privada, que 

possam ser realizadas a distância 

seja preferencialmente implantado 

sistema de home office;

IX- ficam canceladas, pelo período 

de 15 dias, as férias dos profissionais 

de saúde, para que os mesmos 

atuem junto as Unidades Básicas de 

Saúde na prevenção e proteção dos 

cuidados a saúde da população;

X- idosos e crianças, sempre que 

possível, permaneçam o maior 

tempo dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e 

disseminação do vírus;

 XI- os profissionais que estejam 

liberados do horário de trabalho ou 

direcionados para trabalhos em 

home office permaneçam em suas 

casas, reduzindo a movimentação e 

aglomeração de pessoas;

XII- pessoas com baixa imunidade 

(asma, pneumonia, tuberculose, 

câncer, renais crônicos e 

transplantados) evitem sair de casa.

Art. 2º Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde e Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e informadas 

diariamente através dos canais de 

comunicação oficial do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 13 de março de 

2020.
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