


PORTARIA

PORTARIA Nº 264, DE 07 DE MAIO 

DE 2020.

TRATA DO CONTINGENCIAMENTO 
DE DESPESAS COM PESSOAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento 
nas alíneas “a” e “g”, do inciso II, do 
artigo 95, da Lei Orgânica Municipal; 
e

CONSIDERANDO o grave momento 
de emergência em saúde pública em 
razão da pandemia provocada pela 
COVID-19;

CONSIDERANDO que os 
profissionais de saúde e da Guarda 
Civil Municipal têm atuado de forma 
constante na linha de frente no 
combate à pandemia, auxiliando em 
todas as ações, inclusive nas 
barreiras sanitárias, 24h por dia;

CONSIDERANDO que vários 
seguimentos da Administração 
Pública Municipal também têm 
trabalhado incansavelmente, a fim 
de proporcionar à população a 
excelência em serviços públicos, 
mesmo em momentos tão difíceis 
como o presente;

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 
pelo Município, decorrente da queda 
de arrecadação e da crise 
econômica nacional;

CONSIDERANDO o disposto nos 
artigos 178, 182, 185, 205 e 263, §3º, 
da Lei Municipal nº 3.229 de 19 de 
novembro de 2015 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de 
contingenciamento de despesas e 
que compete ao Chefe do Poder 
Executivo tomar medidas 
necessárias para equilibrar as contas 
públicas e fiel cumprimento das leis 
orçamentárias e de responsabilidade 

fiscal, sem deixar de observar a 
obrigatoriedade de continuidade 
dos serviços públicos essenciais e a 
supremacia do interesse público;  

RESOLVE:

Art. 1º – Ficam proibidas no âmbito 
de toda a Administração Pública 
Municipal, a fruição dos seguintes 
benefícios:

I – férias;
II – licença-prêmio.

Parágrafo único - O disposto neste 
artigo vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência em saúde 
pública decorrente da pandemia 
causada pela COVID-19.

Art. 2º - Fica proibido no âmbito da 
Administração Pública Municipal 
submeter o servidor público a 
regime de trabalho extraordinário ou 
fora do Município, temporária ou 
permanentemente, de modo a 
acarretar o pagamento de horas 
extras, diárias ou ajuda de custo.

§1º - A proibição constante do caput 
deste artigo não se aplica aos 
servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde e da Guarda Civil 
Municipal.

§2º - A autorização para trabalho em 
regime extraordinário ou fora do 
Município, temporária ou 
permanentemente, para os 
servidores dos órgãos previstos no 
parágrafo anterior, deverá ser 
assinada pelo Secretário Municipal 
da respectiva pasta, com a devida 
justificativa.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 07 de maio de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL

DECRETO

DECRETO Nº 1854  , DE 07 DE MAIO 

DE 2020.

TRATA DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS À SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento 
nos incisos IX, XVII, XXIV e XXVI, do 
artigo 67, da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º – Ficam delegadas à 
Secretária Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos a 
competência e atribuições de 
gerenciamento e decisão acerca dos 
pedidos de benefícios sociais 
eventuais, recebimento e 
organização para entrega de 
donativos no âmbito de sua 
Secretaria, previstos na Lei Municipal 
nº 3.151/2014, bem como de 
contratações, bem como para 
promover contratações necessárias 
e emergenciais relacionadas às 
medidas de enfrentamento da 
pandemia, observando-se a 
legislação pertinente, e ainda, 
promover a prestação de contas aos 
órgãos competentes quando 
solicitado. 

§1º - A competência e atribuições de 
análise e decisão a que se refere o 
caput deste artigo compreendem a 
adoção de medidas já previstas na 
legislação municipal, estadual e 
federal já em vigor ou que passe a 
vigorar, relacionadas ao combate à 
pandemia de COVID-19, enquanto 
perdurar o estado de emergência em 
saúde pública no âmbito deste 
Município.

§2º - Para o exercício da 
competência e atribuições definidas 
no caput deste artigo, a Secretaria 
de Assistência Social e Direitos 

Humanos poderá solicitar quaisquer 
informações de órgãos públicos 
Municipais, Estaduais e Federais, a 
fim de fundamentar a análise de 
cada caso apresentado e a decisão 
que venha a proferir.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 07 de maio de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

EDITAL 11/2020 
 

 A Comissão Avaliadora do Processo de Seleção para Contratação 

Emergencial, Edital 11/2020 torna público os resultados da avaliação dos 

documentos e CONVOCA os 02 (dois) primeiros classificados para 

apresentação 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. Os candidatos 

deverão se apresentar no Centro de Reabilitação Física, sito à Avenida Ayrton Senna, 

s/n - Centro – Paraíba do Sul, na Sala da Coordenação da Atenção Primária à Saúde, 

no dia 08 de maio de 2020, sexta-feira, às 10 horas. 

 TÉCNICPS EM ENFERMAGEM 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

CLAS. NOME PONTUAÇÃO 
1º Jonas Pinto Faria  18 pontos 
2º Maria Aparecida Dias dos Santos 12,4 pontos 
3º Simone Gomes da Silva Magalhaes 6 pontos 
4º Sara de Fatima da Silva 2 pontos 
5º Selma Maria de Almeida Souza 0 pontos 
6º Gisele de Fatima Correa da Silva 0 pontos 

 

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS 
NOME FUNDAMENTAÇÃO 

Alessandro da Silva Filgueiras  

 

Não entrega de documentos 

exigidos 

Ana Claudia Alencar Brito 
Érica Dias Gomes Da Silva Vieira 
Reinaldo dos Santos Horacio 
Rosimeri Dos Santos Alves 
Rozeijane Angelim Timoteo 
Thayane Lilia Faria Pereira 

 

Paraíba do Sul, 07 de maio de 2020. 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

RESULTADO



profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

ERRATA

DECRETO Nº 1851 DE 05 DE MAIO 

DE 2020 

 

ESTABELECE NOVAS 

RECOMENDAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES EM RAZÃO DA 

EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA 

EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 

HUMANA CAUSADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019 – NCOV). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 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 e considerando o Decreto 

nº 1.510 de 16 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

importância Municipal disposta no 

Decreto 1.819 de 13 de março de 

2020;

CONSIDERANDO a criação do 

Gabinete de Crise no Decreto 1.820 

de 13 de março de 2020;

CONSIDERANDO as definições de 

medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO as atas do Comitê 

Municipal de Enfrentamento ao 

Coronavírus (COVID-19);

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;

E por fim, 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,

 DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS REGRAS GERAIS

Art. 1º -Ficam estabelecidas novas 

medidas temporárias de prevenção 

ao contágio e de enfrentamento da 

emergência em saúde pública de 

importância internacional, 

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. 

Art. 2º - É obrigatório o uso de 

máscara em todo território 

Municipal.

§1º O uso será obrigatório em todos 

os estabelecimentos autorizados a 

funcionar, nas repartições públicas e 

na circulação pela cidade. 

§2º A produção de máscaras 

artesanais pode ser realizada 

segundo as orientações constantes 

da Nota Informativa nº 

3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 

disponível na página do Ministério 

da Saúde no endereço eletrônico 

www.saude.gov.br, e o seu uso 

observará as orientações constantes 

do ANEXO I deste Decreto.

§ 3º Os estabelecimentos que 

permitirem a entrada de clientes e 

funcionários sem máscara sofrerão 

as medidas previstas na legislação 

vigente; 

I. Os estabelecimentos de que 

trata o parágrafo anterior devem 

higienizar suas instalações 

previamente à sua abertura diária a 

fim de diminuir o risco de 

contaminação.

II. Aos estabelecimentos em 

que o funcionamento encontra-se 

ocorrendo em caráter de exceção, 

considerados indispensáveis, 

obrigatoriamente deverão ser 

observados os seguintes cuidados, 

que deverão ser periodicamente 

aferidos pela Fiscalização: 

  a) a realização de limpeza 

minuciosa diária dos locais e 

utensílios utilizados pelos clientes, 

tais como carrinhos e cestas de 

supermercados, que deverão ser 

higienizados após o uso por cada 

cliente, com utilização de produtos 

que impeçam a propagação do vírus 

como álcool líquido setenta por 

cento, solução de água sanitária, 

quaternário de amônio, biguanida ou 

glucoprotamina;

b) a realização de limpeza rápida das 

superfícies e pontos de contato com 

as mãos dos usuários, como roleta, 

bancos, balaústres, pega - mão, 

corrimão e apoios em geral, com 

álcool líquido setenta por cento a 

cada viagem no transporte 

individual e, no mínimo, a cada turno 

no transporte coletivo;

c) a realização de limpeza rápida 

com álcool líquido setenta por cento 

dos equipamentos de pagamento 

eletrônico (máquinas de cartão de 

crédito e débito), após cada 

utilização;

d) manter a circulação com janelas, 

portas e alçapões de teto abertos 

para manter o ambiente arejado, 

sempre que possível;

 e) realizar a higienização do sistema 

de ar-condicionado;

f) manter a fixação, em local visível 

aos usuários, de informações 

sanitárias sobre higienização e 

cuidados para a prevenção do 

COVID-19 (novo Coronavírus); 

g) determinar a seus colaboradores 

a adoção de cuidados pessoais, 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

sobretudo da lavagem das mãos 

preferencialmente ao fim de cada 

atendimento realizada, com a 

utilização de produtos assépticos 

como álcool em gel setenta por 

cento, e da observância da etiqueta 

respiratória;

h) organizar os locais de espera de 

modo a que as pessoas fiquem com 

distância mínima de 1,5m uma de 

outras, assim como a circulação 

imediata daqueles que já receberam 

seu atendimento, proibindo-os de 

permanecer no local por período de 

tempo maior do que o necessário e 

orientá-los a evitar aglomerações. 

i) manter à disposição, na entrada no 

estabelecimento e em local de fácil 

acesso, álcool em gel setenta por 

cento, para a utilização dos clientes 

e funcionários do local;

III - No caso de aglomerações 

persistentes, o estabelecimento será 

notificado para regularizar a 

situação e poderão ser aplicadas 

penalidades previstas neste decreto 

e nas demais legislações pátrias, sem 

prejuízo de haver a dispersão das 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

pela Guarda Civil Municipal, e, não 

sendo solucionadas as 

aglomerações, o estabelecimento 

será interditado mediante segunda 

notificação, através de regular 

processo administrativo, com 

aplicação de multa no valor R$ 

1.000,00 (mil reais) a ser aplicada 

pessoalmente ao gerente 

responsável pelo estabelecimento, 

ao proprietário da pessoa jurídica 

e/ou do estabelecimento, assim 

como a eventuais sócios.

a) O regular processo 

administrativo visando a interdição 

do estabelecimento poderá ser 

dispensado em casos de flagrante 

delito, devendo o mesmo ser 

iniciado com toda a documentação 

então emitida quando do regresso 

do funcionário ao seu setor.

Art. 3º -Nos eventos de velórios, as 

funerárias deverão providenciar e 

adotar, na medida do cabível à 

natureza do serviço, todas as formas 

de proteção recomendadas para os 

demais setores, bem assim, dispor 

de vestes especiais a bem de 

proteger seus funcionários quanto a 

contágio pelo Covid- 19, sob pena da 

responsabilização prevista no inciso 

III do art. 2º deste decreto, além de 

demais sanções previstas em lei.

Parágrafo único: Fica limitado o 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ao número máximo de 10 (dez 

pessoas) pessoas no local, em 

sistema de revezamento a ser 

coordenado pelo agente funerário, 

ficando limitado o tempo máximo de 

velório a 04 (quatro) horas a contar 

de seu início, sob pena da 

responsabilização prevista no inciso 

III do art. 2º deste decreto, além de 

demais sanções previstas em lei, 

valendo as mesmas regras para 

velórios praticados em residências e 

outros locais diversos de capelas 

mortuárias.

Art. 4º - Fica proibida a realização de 

velórios de pessoas registradas 

como casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19, devendo o 

caixão ser lacrado.

CAPÍTULO II

DAS BARREIRAS SANITÁRIAS

E DO INGRESSO DE PESSOAS NO 

MUNICÍPIO

Art. 5º - As Barreiras Sanitárias serão 

compostas por agentes da saúde 

pública municipal, efetivos ou 

temporários, voluntários 

contratados através de editais 

públicos e agentes da Guarda Civil 

Municipal.

§ 1º - As barreiras sanitárias do 

Pórtico Principal, Wenerck e 

Inconfidência – Sebollas, irão 

funcionar 24:00h a partir de 

01/05/2020. 

§ 2º - Os moradores do Município 

que estiverem na Barreira Sanitária 

com veículo sem a placa de Paraíba 

do Sul, deverão apresentar 

comprovante de residência, sob 

pena de não poderem ingressar no 

Município.

§ 3º - As pessoas que não forem 

residentes no Município, mas que 

trabalham neste, deverão 

comprovar o exercício da atividade, 

sob pena de não poderem ingressar 

no Município. 

§ 4º - Os caminhões de entrega de 

materiais, bens e serviços, deverão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

serviço destinado à empresa, 

comércio ou pessoa física localizada 

no Município, sob pena de não 

poderem ingressar no Município. Os 

serviços eventualmente executados 

sem notas fiscais deverão apresentar 

documento em papel timbrado do 

estabelecimento localizado no 

Município, informando o serviço 

realizado e os dados do contratante 

e contratado, assim como do veículo 

a ser utilizado no serviço, seu 

motorista e funcionários que o 

acompanharem, também sob pena 

de não ingressar no Município.

§ 5º - O indivíduo que apresentar 

febre e for morador do Município 

será encaminhado por Agente de 

Saúde para verificar sua condição 

clínica. 

§ 6º - O indivíduo que apresentar 

febre e não for morador do 

Município, não poderá entrar na 

cidade. 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

Municipal e Polícia Militar, 

fiscalizarão os demais veículos que 

circularem pela cidade. 

§ 8º Em todas as situações de que 

trata esse artigo, o uso de máscara é 

OBRIGATÓRIO, caso contrário não 

será permitida a entrada na cidade.

   

Art. 6º - Pessoas que moram em 

outras cidades do Estado do Rio de 

Janeiro, em outros Estados da 

Federação e em outros Países, que 

tenham chegado nos últimos 14 dias 

ao município, deverão, 

OBRIGATORIAMENTE, informar a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, pelo WhatsApp (24) 

99993-8054, para que a EQUIPE DE 

SAÚDE faça o monitoramento dos 

mesmos, assim como pessoas que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Parágrafo Único  -  As pessoas que 

NÃO POSSUEM ACESSO AO 

APLICATIVO INDICADO NO 

ARTIGO ANTERIOR e que advirem 

de outros estados, municípios ou de 

outras regiões, devem permanecer 

em isolamento domiciliar, em 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

quarentena de no mínimo 14 dias, 

adotando-se todos os cuidados para 

evitar o contágio domiciliar, sendo 

vedada a sua circulação no comércio 

ou qualquer outro lugar, exceto, os 

trabalhadores que se deslocam até o 

município por trabalharem nos 

serviços essenciais, e, para 

atendimento médico e hospitalar, 

antes de obedecido o período de 

quarentena.

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

Civil Municipal que atuam nas 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

obrigatório de máscaras pelos 

motoristas e passageiros durante a 

abordagem dos veículos. 

CAPÍTULO III

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

AUTORIZADAS A FUNCIONAR E 

SUAS REGRAS

Art. 8º - As atividades econômicas 

respeitarão o Anexo II e III deste 

Decreto, sendo as atividades 

classificadas da seguinte forma:

I – Categoria Verde: Atividades 

consideradas essenciais e, portanto, 

poderão funcionar normalmente, 

sempre respeitando as medidas 

impostas pelo Poder Público.

II – Categoria Amarela: Atividades 

consideradas de risco baixo e, 

portanto, fica liberado o 

funcionamento com restrições de 

horário e/ou capacidade de 

atendimento, sempre respeitando as 

medidas impostas pelo Poder 

Público.

III – Categoria Laranja: Atividades 

consideradas de risco médio e, 

portanto, somente poderão voltar a 

funcionar quando a curva de 

contaminação estabilizar, sempre 

respeitando as medidas impostas 

pelo Poder Público.

IV – Categoria Vermelha: Atividades 

consideradas de risco alto e, 

portanto, somente poderão voltar a 

funcionar quando a curva de 

contaminação começar a decair, 

sempre respeitando as medidas 

impostas pelo Poder Público.

V – Categoria Roxa: Atividades 

consideradas de altíssimo risco 

altíssimo e, portanto, somente 

poderão voltar a funcionar quando o 

estado de pandemia for considerado 

encerrado, sempre respeitando as 

medidas impostas pelo Poder 

Público.

§ 1º – O Poder Público municipal 

estipulará, conforme a evolução da 

doença, a data em que as atividades 

poderão retomar seu 

funcionamento, de acordo com as 

categorias estabelecidas.

 § 2º - De acordo com a evolução da 

doença, o Poder Público poderá 

suspender atividades então 

liberadas, bem como alterar as 

exigências para o seu 

funcionamento.

§ 3º - As agências bancárias, os 

correspondentes bancários, as 

cooperativas de crédito e as casas 

lotéricas poderão, desde que 

havendo motivo justificável, ampliar 

o horário de atendimento ao público, 

independente de prévia 

comunicação ao Poder Executivo 

Municipal, mas deverão afixar o 

horário em local visível a todos, 

apresentando, ainda, aos órgãos 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

horário de atendimento.

§ 4º - As instituições financeiras e de 

crédito indicadas no parágrafo 

anterior terão até o dia 10/05/2020 

para adaptar suas instalações e 

organizar seu quadro de 

funcionários visando atender ao 

horário de funcionamento fixado 

pelo Poder Público Municipal, 

conforme determinado no Decreto 

Municipal nº 1.845/20.

§ 5º - Sob pena de incorrer nas 

sanções previstas no art. 21 deste 

decreto, as atividades comerciais 

permitidas a funcionar são obrigadas 

a:

I- cuidar de formar filas para os 

serviços oferecidos, inclusive os 

serviços de autoatendimento, de 

acordo com as determinações do 

Poder Público municipal e dos 

demais órgãos de controle, 

diferenciando-as, quando 

necessário;

II- disponibilizar álcool em gel para 

uso dos clientes, inclusive para 

serviços de autoatendimento;

III -  colocar demarcador de espaço 

em fila de espera (no piso) para uma 

distância de 02 (dois) metros entre 

pessoas, inclusive para os serviços 

de autoatendimento;

IV- meia hora antes do 

encerramento, poderão ser 

distribuídas senhas para 

atendimento de pessoas, priorizando 

as necessidades dos presentes, 

limitado a 20 (vinte) senhas;

V- higienizar corrimões, separadores 

de filas, balcões, equipamentos e 

utensílios, de forma a prevenir a 

disseminação do Coronavírus 

(COVID-19), inclusive os de 

autoatendimento;

VI - todos os estabelecimentos 

autorizados a funcionar deverão 

esclarecer ao cliente que não será 

permitida a entrada de 

acompanhantes no estabelecimento, 

à exceção de menores de idade ou 

portadores de necessidades que 

exijam acompanhantes;

VII – Nenhum estabelecimento 

autorizado a funcionar poderá 

receber ou atender clientes ou 

outros serviços que não estejam 

atendendo às normas de saúde 

pública estabelecidas pelo Poder 

Público.

§ 6º - Todas as atividades 

econômicas em funcionamento no 

Município deverão respeitar as 

normas de saúde pública 

estabelecidas pelo Poder Público, 

sob pena de incorrerem nas sanções 

previstas no art. 21 deste decreto.

Art. 9º - Ficam suspensas enquanto 

perdurar a Situação de Emergência 

em Saúde Pública:

I – autorizações para eventos em 

propriedades e logradouros 

públicos;

II – autorizações de feiras;

III – autorizações para atividades de 

circos e parques de diversões.

Art. 10 - Fica determinado que o 

transporte coletivo de passageiros 

intermunicipal, transporte 

passageiros apenas sentados, 

mantendo as janelas e alçapões nos 

tetos abertos para circulação do ar.

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

Art. 11 – Demais atividades não 

citadas neste decreto ficam 

condicionadas à prévia autorização 

contida no art. 21 deste decreto.

CAPÍTULO IV

DAS VIAS E LOGRADOUROS 

MUNICIPAIS

E DAS REGRAS DE CONVIVÊNCIA

E PREAMBULAÇÃO DE PESSOAS

Art. 12 - Serão interditadas 

fisicamente com bloqueios as 

entradas do Município: 

I- Chacarinha, localizada no Bairro 

Liberdade; Estrada da Barrinha, 

Portal do Sol, Estrada Caminho do 

Ouro, Estrada do Passatempo e 

Estrada Francisco Corval, sendo as 

três últimas localizadas no Distrito 

de Sebollas – Inconfidência. 

Art. 13 - A movimentação de pessoas 

nas ruas deverá observar as medidas 

de prevenção e controle da 

disseminação do Coronavírus 

(COVID-19), não podendo haver 

aglomerações de qualquer espécie, 

podendo a fiscalização e forças de 

segurança dispersar a 

movimentação.

§ 1º As caminhadas de lazer ou 

esportivas somente poderão ocorrer 

em locais abertos, sendo orientado 

que ocorra de forma individual ou, 

no máximo, com duas pessoas, sob 

pena de advertência.

§ 2º Não é permitido o uso de 

logradouros, praças, ruas, locais de 

lazer, para a prática de atividades 

esportivas em grupos, devendo, a 

Guarda Civil Municipal, realizar a 

remoção de pessoas destes locais.

§ 3º As academias ao ar livre não 

poderão ser utilizadas neste 

momento de enfrentamento do 

Coronavírus (COVID-19), devendo, a 

Guarda Civil Municipal, realizar a 

remoção de pessoas destes locais.

Art. 14 - Fica proibido, inclusive no 

âmbito domiciliar, a reunião de 

pessoas que não residam no imóvel 

em atos de festividade, 

confraternização, churrascos ou 

qualquer forma de evento ou 

reunião que propicie a aglomeração 

e circulação de pessoas, ainda que 

de membros da mesma família ou 

amigos, sendo o responsável pelo 

imóvel responsabilizado na forma da 

Lei, sem prejuízo de adoção de 

todas as medidas combativas pelas 

autoridades.

Art. 15 - Fica recomendado que 

nenhum cidadão permaneça nas 

ruas, sem motivo justificável, das 

20:00 horas até às 6:00 horas do dia 

seguinte, assim como em dias de 

feriados e finais de semana, devendo 

as pessoas permanecerem em 

confinamento domiciliar em todo o 

território municipal.

§ 1º - São considerados motivos 

justificáveis os casos de quem 

precisar acessar serviços essenciais 

de comprovada necessidade ou 

urgência nos estabelecimentos em 

que seja devidamente permitido o 

funcionamento em caráter de 

exceção; e o deslocamento em 

razão de trabalho. 

§ 2º – O descumprimento da 

recomendação prevista neste artigo, 

além de permitir a condução 

forçada, pela Guarda Civil Municipal, 

de pessoas para as suas respectivas 

residências ou para a Delegacia de 

Polícia Civil, implicará em multa por 

cada descumprimento, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de responder na via 

administrativa e criminal por 

desobediência art. 330 e infração às 

medidas sanitárias preventivas – art. 

268, ambos do Código Penal 

Brasileiro.

Art. 16 - Aplica-se, em caráter 

administrativo, a multa no valor R$ 

200,00 (duzentos reais) para as 

pessoas que descumprirem as 

regras dispostas nos artigos 3º, 4º, 5º 

e 6º deste Decreto, sem prejuízo de 

estar sejam responsabilizada 

criminalmente. 

Art. 17 -As pessoas com 60 anos ou 

mais e as que se enquadram no 

grupo de risco de contaminação 

devem ficar recolhidas em suas 

casas como medida para evitar o 

contágio por coronavírus, podendo 

sair para receber atendimento 

médico, realizar exames, serem 

vacinados, exercer atividades 

laborativas ou fazer compras no 

comércio, especialmente de 

alimentos, em caráter eventual e 

utilizando máscaras.

Art. 18 -No caso do artigo anterior as 

autoridades públicas poderão 

abordar os indivíduos que se 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

motivo de a pessoa não estar 

recolhida. Caso o destino não se 

enquadre no previsto no decreto, a 

pessoa poderá:

I- Ser notificada e orientada sobre os 

riscos que corre em virtude do vírus 

e sua disseminação, sendo orientada 

a dirigir-se à sua residência de forma 

voluntária. 

II- Caso resista à notificação, o 

indivíduo que se enquadra nos 

moldes do artigo 9º deste Decreto, 

serão multados administrativamente 

no valor R$ 200,00 (duzentos reais) 

pelo descumprimento. 

III- Em casos de recusa ou nova 

notificação, os indivíduos aqui 

tratados serão conduzidos 

coercitivamente até a sua residência. 

Havendo resistência à condução, 

estes serão encaminhados à Policia 

Militar para que respondam 

penalmente sobre seus atos, 

lavrando-se Registro de Ocorrência. 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - Para maior eficácia das 

medidas constantes do presente 

Decreto, deverá circular durante o 

dia, carro de som nas ruas da cidade; 

bem assim, a divulgação pelas rádios 

e meios de imprensa locais.

Art. 20 - 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 

6.437/77 atualizada pela Lei nº 

13.301, de 27 de junho de 2016 bem 

como do crime previsto no Código 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

oficial do Município de Paraíba do 

profissional de saúde.

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

máscaras para uso profissional 
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profissionais de saúde e da Guarda 

trabalhado incansavelmente, a fim 

CONSIDERANDO a atual dificuldade 
econômico-financeira enfrentada 

públicas e fiel cumprimento das leis 

fiscal, sem deixar de observar a 

justificativa.

competência e atribuições definidas 

fim de fundamentar a análise de 

CONSIDERANDO as definições de 

E por fim, CONSIDERANDO as 

cuidados específicos para reduzir a 

fim de diminuir o risco de 

f) manter a fixação, em local visível 

preferencialmente ao fim de cada 

modo a que as pessoas fiquem com 

notificado para regularizar a 

pessoas pelas autoridades fiscais e 

notificação, através de regular 

dispensado em casos de flagrante 

acesso de pessoas a velórios e afins 

ficando limitado o tempo máximo de 

confirmados de Covid-19, devendo o 

Inconfidência – Sebollas, irão 

apresentar nota fiscal do objeto ou 

sem notas fiscais deverão apresentar 

Saúde para verificar sua condição 

§ 7º Os profissionais da Guarda Civil 

fiscalizarão os demais veículos que 

vão chegar até o final da Pandemia. 

Art. 7º - Os profissionais da Guarda 

barreiras sanitárias fiscalizarão o uso 

classificadas da seguinte forma:

portanto, fica liberado o 

havendo motivo justificável, ampliar 

Municipal, mas deverão afixar o 

fiscalizadores, os motivos que 

justificaram tal alargamento no 

§ 4º - As instituições financeiras e de 

horário de funcionamento fixado 

I- cuidar de formar filas para os 

em fila de espera (no piso) para uma 

de filas, balcões, equipamentos e 

citadas neste decreto ficam 

fisicamente com bloqueios as 

de Sebollas – Inconfidência. 

podendo a fiscalização e forças de 

ruas, sem motivo justificável, das 

feriados e finais de semana, devendo 

confinamento domiciliar em todo o 

justificáveis os casos de quem 

devem ficar recolhidas em suas 

enquadrem no grupo definido nas 

ruas e pedir justificativa sobre o 

I- Ser notificada e orientada sobre os 

II- Caso resista à notificação, o 

notificação, os indivíduos aqui 

Art. 19 - Para maior eficácia das 

Penal Brasileiro, especialmente em 

seu art. 268. 

Art. 21 – As pessoas jurídicas e físicas 

que descumprirem as determinações 

contidas no presente decreto 

sofrerão as seguintes sanções, de 

acordo com a infração cometida e o 

grau de risco a que expôs a saúde 

pública local:

I – Advertência;

II – Multa;

III – Condução coercitiva à própria 

residência;

IV – Condução Coercitiva à 

Delegacia de Polícia;

V – Interdição do estabelecimento;

VI – Cassação de Alvará de 

Localização e Funcionamento;

VII – Demais penas previstas no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro.

Parágrafo Único – Quando a medida 

for descumprida por funcionário 

público municipal, deverá ser aberto 

procedimento administrativo 

disciplinar.

Art. 22 – A Guarda Civil Municipal 

fica autorizada a solicitar apoio da 

Polícia Militar a fim de fazer cumprir 

as determinações deste decreto.

Art. 23 – Casos de excepcional 

interesse de ingresso no Município, 

bem como de funcionamento de 

atividade econômica não previstos 

no presente decreto serão avaliados 

de acordo com o art. 34 do Decreto 

Municipal 1.845 e com o Decreto 

Municipal nº 1.848/20.

Art. 24 - Este Decreto entra em vigor 

a contar da sua publicação e tem seu 

prazo de vigência limitado ao 

disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º e 

artigo 8º da Lei Federal nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020. 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, 05 de maio de 2020.
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ANEXO I

CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARA 

FACIAL NÃO PROFISSIONAL.

AS MÁSCARAS DEVEM SER 

PREFERENCIALMENTE:

� confeccionadas em tecidos de 

algodão; em número de cinco para 

cada usuário;para utilização não 

compartilhada, sem prejuízo da 

observância das recomendações de 

afastamento mínimo entre as 

pessoas e de contínua higienização 

das mãos, com água e sabonete ou 

com álcool com concentração de 

setenta por cento.

O USO DA MÁSCARA DE QUE 

TRATA ESTE DECRETO DEVERÁ 

SER EVITADO POR:

� crianças menores de dois anos de 

idade, pessoas com problemas 

respiratórios ou incapazes de 

remover a máscara sem 

assistência;pessoas com 

contraindicação feita por 

profissional de saúde.

ANTES DA COLOCAÇÃO DA 

MÁSCARA, O USUÁRIO DEVE 

OBSERVAR OS SEGUINTES 

CUIDADOS:

� assegurar-se de que a máscara está 

limpa e sem rupturas;fazer a 

adequada higienização das 

mãos;evitar contato com a parte 

frontal da máscara e, havendo o 

contato após o uso, executar 

imediatamente a higiene das 

mãos;cobrir totalmente a boca e o 

nariz, sem deixar espaços nas 

laterais;manter o conforto e o 

espaço para a respiração;evitar 

maquiagem ou base durante o uso.

PARA O USO DA MÁSCARA DEVEM 

SER OBSERVADOS OS SEGUINTES 

CUIDADOS:

� utilizar a mesma máscara por, no 

máximo, de três horas;trocá-la após 

o tempo máximo de utilização ou 

sempre que ela ficar úmida, com 

sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para 

respirar;higienizar as mãos ao chegar 

em casa e após retirá-la, 

reservando-a para a lavagem logo 

que possível;repetir os 

procedimentos de higienização das 

mãos sempre que retirar e recolocar 

a máscara; não compartilhar a 

máscara, AINDA QUE ELA ESTEJA 

LAVADA.

PARA A LIMPEZA DAS MÁSCARAS 

DE USO NÃO PROFISSIONAL 

DEVERÃO SER OBSERVADOS OS 

SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

� as de tecido podem ser lavadas e 

reutilizadas regularmente, 

entretanto, recomenda-se evitar 

mais que trinta lavagens;lavar 

separadamente; lavar previamente 

com água corrente e sabão neutro e, 

após, deixar de molho em solução de 

água com água sanitária ou outro 

desinfetante, na proporção de duas 

colheres de sopa para cada litro de 

água, de vinte a trinta 

minutos;enxaguar bem em água 

corrente, para remover resíduos de 

desinfetante;evitar torcer com força 

e deixe-a secar; passar com ferro 

quente;guardar em recipiente 

fechado.

A produção de máscaras artesanais 

pode realizada segundo as 

orientações constantes da nota 

informativa nº 

3/2020-cggap/desf/saps/ms , 

disponível na página do ministério 

da saúde no endereço eletrônico 

www.saude.gov.br.

Os fabricantes e distribuidores de 

máscaras para uso profissional 

garantirão, prioritariamente, o 

abastecimento da rede pública de 

assistência e atenção à saúde

Paraíba do Sul, 05 de maio de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL

2017/2020
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ANEXO III

Paraíba do Sul, 05 de Maio de 2020 

 
NOTA TÉCNICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

 
 
 

 

TENDO EM CONTA AS SEGUINTES DEFINIÇÕES  

- Descrição da Doença : Cenário de evolução da epidemia ( crescimento de casos, impacto em 

grupos de risco) ; 

- Capacidade instalada do sistema de Saúde : Leitos disponíveis, insumos de equipamentos de 

proteção aos profissionais de saúde, disponibilidade de recursos humanos ; 

- Monitoramento e vigilância em saúde : Capacidade de realização de testes ( PCR e teste 

rápido), sistema de notificação de casos e óbitos, rastreamento de contatos : 

- Protocolo Setoriais: Orientações de higiene no ambiente de trabalho expedido por cada setor e 

aprovado por comissão designada pelo governo do ERJ; 

- Engajamento do Cidadão : adesão da população às restrições sociais e conhecimento sobre as 

medidas de higiene.  

 

Sejam estabelecidas diferentes níveis de risco a serem considerados conforme abaixo : 

� Bandeira vermelha : risco muito elevado de colapso da rede de saúde e necessidade de 

isolamento social completo.  

       Aumento semanal de 30% no número de novos casos ou ocupação de 90 a 100% de Leitos 

de unidade de terapia intensiva (UTI) E indisponibilidade de testes para assintomáticos e suspeitos.  

� Bandeira laranja : Risco elevado de colapso da rede de saúde e necessidade de aumento das 

medidas restritivas ao funcionamento e mobilidade urbana.  

        Aumento semanal entre 10 e 30% no número de novos casos ou ocupação de 80 a 90% de 

Leitos de (UTI) E testes para sintomático e suspeitos parcialmente disponíveis. 

� Bandeira amarela: Risco moderado de colapso da rede de saúde com possibilidade de 

liberação gradual das medidas de restrição ao funcionamento e mobilidade urbana.  

        Aumento semanal inferior a 10 no número de novos casos ou ocupação inferior a 70% de 

Leitos de unidades de terapia intensiva ( UTI) e testes para sintomático e suspeitos disponíveis.  

A recomendação do Núcleo é pela manutenção do isolamento social, para que se evite um 

completo estrangulamento do sistema de Saúde, visto já pode ser observada a saturação de Leitos 

hospitalares, incluindo aqueles destinados à terapia intensiva.  

 

                                                  Paraíba do Sul, 05 de Maio de 2020.  

 


