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Prefeitura desinfecta locais de 
maior circulação no município

 A Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul colocou em prática no 

dia 25 de março mais uma ação 

importante de prevenção ao 

Coronavírus.

 Alguns dos locais que tem 

registrado o maior número de 

circulação de pessoas durante o 

período de quarentena foram 

desinfectados com a utilização de uma 

solução a base de cloro, não venenosa.

 A medida de profilaxia 

adotada pela prefeitura soma-se a 

outras ações de contenção ao 

Covid-19 adotadas no município.

 O trabalho de desinfecção das 

ruas seguirá sendo realizado de forma 

periódica, respeitando todos os 

cuidados para a saúde da população.

 A prefeitura ressalta que 

todos devem permanecer em casa, 

respeitando os cuidados de 

higienização e regras do isolamento 

social.
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DECRETO Nº 1.825, DE 26 DE MARÇO DE 2020 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO §2º DO ARTIGO 1º: 
DO DECRETO 1.823 DE 21 DE MARÇO DE 
2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no exercício da atribuição 
legal 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 e considerando o Decreto nº 1.510, de 16 de 
março de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º:O §2º do Artigo 1º: do Decreto 1.823 de 21 de março de 2020 passa a ter a seguinte 
redação: 

§2º. A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos supermercados, 
farmácias, postos de combustíveis (exceto as lojas de conveniência, que deverão 
ficar fechados), comércio atacadista e varejista de materiais de construção em 
geral, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde em 
funcionamento no interior de centros de comércio e galerias de lojas, desde que 
adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao 
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19. 

Art.2º:Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

PARAÍBA DO SUL, 26 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 


