


DECRETOS

DECRETO 1.834, DE 03 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 2 (dois) casos 

confirmados, na presente data, do 

Covid 19 no município de Paraíba do 

Sul ; 

Considerando a Recomendação 

005/2020 do Ministério Público do 

Estado do RJ;

Considerando o agravamento da 

pandemia no âmbito do estado do 

Rio de Janeiro e no município de 

Paraíba do Sul com a confirmação 

de casos de covid-19, ainda que seja 

de casos importados, resolve:

Art. 1º- Estabelecer novas medidas 

temporárias de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento da 

emergência em saúde pública de 

importância internacional, nacional, 

estadual e municipal decorrente do 

novo coronavírus, vetor da 

COVID-19, bem como, reconhecer a 

necessidade de manutenção da 

situação de emergência no âmbito 

do Município de Paraíba do Sul:

&1º Ficam mantidos todos os 

dispositivos regulamentadores ao 

enfrentamento do novo coronavírus 

dispostos no Decreto 1.830/2020.

&2º Os bares, lanchonetes e 

congêneres a partir da publicação 

do presente Decreto só poderão 

funcionar em sistema de delivery 

(entregas em domicilio).

Art. 2º- As igrejas e templos 

religiosos poderão estar abertos 

para atendimento individual aos 

fiéis e poderão realizar a 

transmissão de cultos, missas em 

sistema online, não sendo 

realizados de maneira presencial, 

evitando a aglomeração de pessoas 

no interior dos templos e igrejas.

Art.3º. Os velórios de casos 

suspeitos e/ou confirmados de 

covid 19 não serão realizados e o 

caixão deverá estar lacrado.

&1º Os demais velórios serão 

autorizados apenas para os 

familiares, com pelo menos 10(dez) 

pessoas, respeitando o espaço de 

1(hum) metro entre elas, e no 

máximo 2(duas) horas de duração. 

Todos os presentes deverão usar 

máscaras do tipo cirúrgicas ou de 

tecido duplo.

Art. 4º - Em caso de 

descumprimento das medidas 

previstas neste Decreto, 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. 4º - Este Decreto entra em vigor 

a contar da sua publicação e tem 

seu prazo de vigência até 

18/04/2020.

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.

Paraíba do Sul, 03 de abril de 2020.
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