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ERRATA

DECRETO 1.840, DE  13 DE ABRIL 

DE 2020.

ESTABELECE NOVAS 

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, 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,

Considerando o Decreto Municipal 

1.819/2020 que declara emergência 

de importância municipal em 

decorrência do novo coronavirus;

Considerando o Decreto Municipal 

1.820/2020 que criou o Gabinete de 

Crise para enfrentamento da 

emergência de saúde publica 

decorrente do novo coronavírus;

Considerando a aquisição de testes 

rápidos no município;

Considerando a instalação de 2 

(duas) barreiras sanitárias na 

entrada principal do município e em 

Werneck;

Considerando o parecer do Gabinete 

de Crise Municipal de Enfrentamento 

ao Covid 19;

DECRETA:

Art. 1º De forma excepcional, com o 

único objetivo de resguardar o 

interesse da coletividade na 

prevenção do contágio e no 

combate da propagação do 

coronavírus, (COVID-19), diante de 

mortes já confirmadas em nossa 

região e o aumento de pessoas 

contaminadas no Estado do RJ, 

DETERMINO A MANUTENÇÃO DA 

SUSPENSÃO, até o dia 30 de abril de 

2020, das seguintes atividades:

§ 1º - aulas, nas unidades da rede 

pública e privada de ensino, inclusive 

nas unidades de ensino superior, 

sem prejuízo ao aprendizado dos 

alunos, seguindo as 

regulamentações do MEC, dos 

Conselhos Nacional, Estadual e 

Municipal de Educação (CNN, CEE, 

CME), no cumprimento ao 

calendário letivo e possibilidades de 

ensino a distância e/ou atividades 

complementares;

 

Art. 2º- Ficam autorizados os 

serviços de Contabilidade, 

Advogados, Instituições de Crédito 

Pessoal, Imobiliárias, Lan Houses e 

congêneres, a funcionar no Horário 

de 10h às 18h, de acordo com as 

medidas

§ 1º - A Entrada de clientes nos 

escritórios será de acordo com o 

número de funcionários em 

atendimento, sendo autorizado a 

entrada de 1 cliente para cada 

funcionário por vez, evitando 

aglomeração dentro dos escritórios.

§ 2º - Os estabelecimentos devem 

seguir as normas de funcionamento, 

conforme Decreto 1.828, visando 

adotar medidas de prevenção e 

precauções contra a disseminação 

do novo coronavírus, de acordo com 

as medidas constantes no Anexo I, 

ficando sujeitos a fiscalização da 

vigilância sanitária e órgãos de 

segurança municipal. 

Art. 3º- Deverá ser esclarecido ao 

cliente que não será permitido a 

entrada de acompanhantes no 

estabelecimento.

Art. 4º - Em caso de 

descumprimento das medidas 

previstas as autoridades 

competentes devem apurar as 

eventuais práticas de infrações 

administrativas previstas no artigo 

10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, bem como do crime 

previsto no artigo 268 do Código 

Penal.

Art. 5º - Estas medidas serão revistas 

de acordo com as orientações e 

recomendações do Ministério da 

Saúde, Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Secretaria Municipal de 

Saúde e informadas diariamente 

através dos canais de comunicação 

oficial do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor 

a contar da sua publicação e tem seu 

prazo de vigência até. 30 de abril de 

2020
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ANEXO I 

 

 Orientação Sanitária para Empresas/ Edi�cios Comerciais 

 

 

 

Neste momento de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, a melhor 

estratégia para lidar com este assunto e contribuir para sua prevenção é compar�lhar informações 

confiáveis e de qualidade com toda a população. Além disso, é fundamental que medidas básicas 

de prevenção sejam adotadas por todos, principalmente para aquelas pessoas que se enquadram 

nos critérios estabelecidos como casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo COVID-

19, devendo-se seguir rigorosamente as recomendações da Vigilância Sanitária. 

Orientações Gerais: 

✓ Manter todos os ambientes ven�lados; 

✓ Es�mular a higienização frequente das mãos dos funcionários e clientes; 

✓ Disponibilizar a todos os clientes e funcionários, acesso fácil a pias providas de água 

corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal, na 

indisponibilidade de pias manter frascos com álcool 70% gel para uso de funcionários e clientes;  

✓ Disponibilizar frascos com álcool 70% gel para uso individual em cada mesa de 

atendimento ao público. Orientar para que seja realizada a fricção das mãos com o álcool 70 % a 

cada atendimento/manipulação de documentos; 

✓ Intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão ou solução de 50ml de água 

sanitária (2/2,5% de hipoclorito de sódio) em 950ml de água. 

✓ Estabelecer ro�na frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 segundos) de balcões, 

mesas, poltronas/cadeiras, portas giratórias e de vidro, caixas eletrônicos, catraca, cartão de 

visitante, maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões e painéis de  
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elevadores, telefones e demais ar�gos e equipamentos que possam ser de uso 

compar�lhado e/ou cole�vo; 

✓ Intensificar a higienização dos sanitários existentes de acesso ao público e dos 

funcionários, sendo que o trabalhador da higienização deverá u�lizar EPIs (luva de borracha,

avental, calça comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas de borracha

com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 segundos. Obs.: recomenda-se 

guardar os EPIs em armários com compar�mento duplo ou armário separado dos pertences

pessoais; 

✓ Diante da atual situação epidemiológica, fica proibido o uso de bebedouros nos

estabelecimentos. 

✓ Deverá ser disponibilizada água potável para o consumo de maneira que não haja 

contato e/ou proximidade entre a boca e o dispensador da água, evitando assim a contaminação. 

✓ Se possuir ar condicionado, manter limpos os componentes do sistema de clima�zação

(bandejas, serpen�nas, umidificadores, ven�ladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou 

mul�plicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar; 

✓ Orientar e incen�var todos os hospedes e funcionários para o uso da e�queta

respiratória: 

� U�lizar lenço descartável para higiene nasal 

� Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirrar 

� O lenço u�lizado deve ser descartado 

� Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é 

preferível cobrir o nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no cotovelo” do que

fazê-lo com as mãos, por meio das quais os vírus são facilmente transferidos para outras

pessoas ou para o ambiente (telefone, maçanetas, computadores, etc.). 

Sempre que possível ficar em casa !!! 

Estes cuidados são medidas preven�vas muito importantes para reduzir a transmissão do novo 

Coronavírus (COVID-19) assim como de outros microrganismos de transmissão respiratória ou por 

contato. 


