
DECRETO

DECRETO 1.839, DE 09 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- Os Agências Bancárias 

poderão funcionar de 09h às 14h.

§ 1º - O horário de 09h às 10h, será 

exclusivo para atendimento a 

idosos e outros grupos de risco. 

§ 2º - A Entrada de clientes na 

Agência 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 das Agências.

§ 3º - As filas ao lado de fora serão 

demarcadas com um “x” no chão, 

mantendo distância de 1 Metro a 

cada cliente.

§ 4º - 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. Ficando 

sujeitos a fiscalização da vigilância 

sanitária e órgãos de segurança 

municipal. 

Art. 2º- Deverá ser esclarecido ao 

cliente que não será permitido a 

entrada de acompanhantes no 

estabelecimento.

Art. 3º - 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. 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, 09 de abril de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO 01 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 

EDITAL 05/2020

Em cumprimento de sentença 

exarada no Processo n.º 

0000604.57.2020.8.19.0065 MP/RJ 

e determinação da Procuradoria 

Geral do Município, a Comissão 

Avaliadora do Processo de Seleção 

para Contratação Emergencial, 

Edital 05/2020, CONVOCA a 

candidata ROSILAINE DA SILVA 

JALOTO, para apresentação de 

TODOS OS DOCUMENTOS 

ORIGINAIS cujas cópias foram 

enviadas por e-mail no momento da 

inscrição no certame e início 

imediato das atividades laborais. A 

candidata deverá 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 10 de abril de 2020, 

sexta-feira, às 14 horas.

Paraíba do Sul, 09 de abril de 2020.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública
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Prefeitura de Paraíba do Sul 
adquire testes rápidos do novo 
Coronavírus
 O objetivo é descartar ou 

confirmar a presença do vírus nos 

casos suspeitos do município e com 

isso planejar as ações de 

enfrentamento baseado nos 

resultados.

 A Prefeitura de Paraíba do Sul 

recebeu na última segunda-feira, 06, 

os testes rápidos adquiridos para 

testar a presença do novo Coronavírus 

nos pacientes suspeitos. Estes 

começaram a ser utilizados na última 

terça-feira, 07.

 As primeiras pessoas que 

estão tendo acesso são os 33 suspeitos 

de Coronavírus no município. Todos 

estes pacientes estão seguindo o 

protocolo de isolamento domiciliar, 

com isso a equipe de saúde está indo 

até as residências realizar a testagem. 

Desses 33 casos, 27 foram descartados 

por teste rápido e 1 por critério clínico 

epidemiológico.

 O próximo grupo a ser testado 

será o de profissionais da saúde que 

estão fazendo a linha de frente nas 

Unidades de Referência que são o 

Hospital Nossa Senhora da Piedade e a 

Unidade Básica de Saúde do bairro 

Palhas. A necessidade se deve ao fato 

de que estes profissionais têm um 

contato direto com os pacientes 

suspeitos.

 “Desde o início da crise do 

Coronavírus a Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul vem estruturando 

ações de prevenção e combate a 

circulação do vírus em nossa cidade. 

Essa é mais uma ação que irá 

fortalecer as medidas que vem sendo 

adotadas com o objetivo de 

tranquilizar a população com base em 

resultados rápidos. Estes testes 

também nos darão embasamento para 

tomar medidas futuras com relação ao 

comércio e outros estabelecimentos” – 

ressalta o Prefeito Municipal, Doutor 

Alessandro.

 “A possibilidade de fazer 

testes rápidos nos dão mais respaldo 

do real cenário em nosso município. 

Todos os procedimentos estão sendo 

feitos com o devido profissionalismo 

como forma de prevenir a saúde de 

nossos pacientes e profissionais de 

saúde.” – completa a secretária de 

saúde, Izabel Mendonça.
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