


DECRETO

DECRETO Nº 1.917 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Institui o Calendário de Recolhimento dos 

Tributos do Município de Paraíba do Sul (CATRIM) 

para o exercício de 2020, prorroga a primeira 

parcela e cota única com desconto e dá outras 

providências.”

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, Prefeito do 

Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de 

Janeiro no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

prazos, e valores mínimos das parcelas para os 

pagamentos dos tributos municipais para 

vigorarem no exercício de 2020, como determina a 

Lei nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, Código 

Tributário Municipal;

CONSIDERANDO a importância da instituição do 

Calendário de Recolhimento dos Tributos 

Municipais de Paraíba do Sul - CATRIM, que torna 

possível ao contribuinte conhecer 

antecipadamente as datas para o cumprimento 

das suas obrigações tributárias, conforme anexo 

único; e

CONSIDERANDO que a medida é de suma 

importância para os profissionais legalmente 

habilitados em administrar bens e negócios de 

terceiros.

DECRETA:

Art. 1º As datas, prazos, e valores mínimos de 

parcelas para pagamento dos tributos municipais 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Caso haja a alteração das datas e prazos 

constantes no Anexo Único, deverá ser dado 

amplo conhecimento aos contribuintes por meio 

da publicação em jornal de grande circulação e no 

site oficial da Prefeitura 

http://paraibadosul.rj.gov.br/

Parágrafo único. Na hipótese do não 

funcionamento da rede bancária autorizada, os 

vencimentos ocorrerão no primeiro dia útil 

seguinte ao do vencimento.

Art. 3º Na hipótese do não recebimento do carnê 

para pagamento do IPTU de 2020 no endereço do 

imóvel, o contribuinte deverá requerer a emissão 

da 2º via da seguinte forma:

I - pessoalmente, comparecendo à sede da 

Prefeitura, setor de tributos, na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul, das 8h30 às 

18h00;

II - via internet, acessando o site oficial da 

Prefeitura de Paraíba do Sul, no endereço: 

http://paraibadosul.rj.gov.br/.

§ 1º Se a retirada da 2º via do carnê do IPTU de 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

deste Decreto, o contribuinte perderá o desconto 

concedido para pagamento em cota única, 

incidindo ainda, se for o caso, os acréscimos 

moratórios previstos em Lei.

§ 2º O proprietário de terreno deverá receber seu 

carnê do IPTU ou a 2ª via observando, 

obrigatoriamente, o disposto nos incisos I e II.

Art. 4º A emissão da Taxa de Fiscalização de 

Localização, de Instalação e de Funcionamento – 

TLL

de 2020, a Taxa de Fiscalização Sanitária – TAFIS 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 
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CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

de 2020 e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza ISSQN, sob a forma de trabalho pessoal 

do próprio contribuinte, deverá ser feito, 

exclusivamente, via internet, acessando o site 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

endereço:  http://paraibadosul.rj.gov.br/Art. 5º 

Ocontribuinte poderá apresentar impugnação 

e/ou pedido de revisão de lançamento do IPTU de 

2020, da Taxa de Fiscalização de Localização, de 

Instalação e de Funcionamento de 2020 e a Taxa 

de Fiscalização Sanitária – TAFIS de 2020 de 

acordo com a Lei nº 2.182, de 20 de dezembro de 

2000, Código Tributário Municipal, obedecendo 

aos seguintes prazos:

I - para o IPTU de 2020, até a data de vencimento 

da primeira parcela;

II - para a Taxa de Fiscalização de Localização, de 

Instalação e de Funcionamento – TLL de 2020, até 

o vencimento da primeira parcela.

III – para a Taxa de Fiscalização Sanitária – TAFIS 

de 2020, até o vencimento da primeira parcela.

§1º Caso haja o indeferimento do pedido de 

revisão de lançamento, decorrido o vencimento 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

devidos acréscimos legais.

§2º Deferido o pedido de revisão de lançamento 

do IPTU 2020 e constatada a redução de valor, os 

pagamentos eventualmente efetuados e 

devidamente baixados no sistema tributário serão 

deduzidos do novo valor total apurado, e o saldo 

restante será atualizado, sendo que em caso de 

mesmo após a dedução ainda restar saldo em 

favor do contribuinte, as quantias indevidamente 

recolhidas aos cofres da Prefeitura serão 

compensadas no ano seguinte, de acordo com art. 

578 da Lei nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000.

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

constatado que houve alteração das 

características do imóvel informadas no Cadastro 

Imobiliário e as novas informações apuradas 

acarretarem aumento do valor do IPTU, será 

emitida guia complementar, sujeitando-se o 

contribuinte à multa e os acréscimos legais, se for 

o caso.

§4º O requerimento do pedido de revisão de 

lançamento do IPTU de 2020 deverá demonstrar a 

irregularidade do lançamento tributário, e sobre a 

existência de erro de fato e não de erro de direito, 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

de indeferimento.

§5º São considerados fundamentos para pedido 

de revisão do valor venal os fatores especiais 

característicos do terreno, os equipamentos 

urbanos ou de construção, que possam causar 

distorções no cálculo da Planta Genérica de 

Valores (PGV) devendo o contribuinte informar no 

requerimento os eventuais equívocos para a 

correção e a remissão do carnê.

§6º As revisões deferidas não possuem efeito 

retroativo em anos anteriores que estiverem em 

dívida ativa, sendo válidas somente a partir do 

exercício de 2019 e anos subseqüentes, desde que 

observado o prazo previsto no inciso I deste 

artigo.

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

glebas, aprovações de construções e 

conservações que ocorrerem durante o exercício 

de 2020, produzirão as alterações necessárias no 

cadastro imobiliário, mas não implicará no 

recálculo e na revisão de valores do exercício 

corrente, que ocorrerá somente no exercício 

seguinte.

Art. 7º As isenções de IPTU de que trata o Artigo 

650, I, "g" do Código Tributário Municipal, serão 

concedidas mediante a constatação de que há 

todos os elementos e/ou documentos que 

comprovem o fato ou a circunstância que gere a 

isenção.

 §1º O requerimento solicitando a isenção do IPTU 

de 2020 deverá ser protocolado dentro do 

exercício em curso, ou seja, até 31 de dezembro de 

2020, observando-se eventuais feriados ou 

pontos facultativos, devendo constar os 

elementos necessários à concessão de isenção, 

quais sejam:

I. documento de cobrança do IPTU (DAM ou 

carnê), contendo informações que possam 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m²;

II. cópia de documento que comprove a 

propriedade, o domínio útil ou a posse do bem 

imóvel, tais como Escritura Pública ou contratos 

públicos ou particulares regidos pelo Código Civil 

Brasileiro;

a) caso o proprietário do imóvel tenha 

falecido e deixado herdeiros, deverá ser anexado 

formal de partilha ou documento testamental 

devidamente homologado pelo Poder Judiciário, 

informando a qual herdeiro prevalecerá a posse 

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 
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CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

do imóvel;

b) em caso de divórcio, a posse do imóvel 

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

judicial estabelecendo a partilha dos bens;

c) quando o requerente for locatário, deverá 

apresentar a declaração do Imposto de Renda do 

proprietário do imóvel, constando o informe de 

rendimentos referente ao aluguel do exercício 

imediatamente anterior, além do contrato de 

locação válido e devidamente registrado no 

Cartório competente;

d) Caso o locador não possua o informe de 

rendimentos, deverá ser apresentada declaração 

de recebimento dos valores dos respectivos 

aluguéis, pois os mesmos poderão ser consultados 

junto a Receita Federal do Brasil.

1) somente serão aceitos contratos de locação 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

seja, antes de 1º de janeiro de 2020.

III. cópia dos comprovantes do rendimento 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

maiores e/ou outros familiares que residirem no 

imóvel, do mês imediatamente anterior ao do 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

de até dois salários-mínimos vigente no território 

nacional;

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

não possuir renda mensal deverá ser instruída com 

documentos que possam confirmar a situação, 

como a cópia da declaração anual do Imposto de 

Renda.

b) no caso de contribuinte isento do Imposto 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

mensal deverá ser feita com declaração de não 

recebimento de benefícios do INSS e cópia da 

Carteira de Trabalho com as páginas que 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

trabalho e a próxima página em branco de 

contrato de trabalho.

IV. o Setor de Tributos Imobiliários ou a 

Fiscalização Tributária, da Secretaria Municipal de 

Fazenda, em caso de dúvidas, poderá, a seu 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

seu convencimento;

V. se houver embaraço ou cerceamento da 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

visita ao imóvel para apurar a veracidade das 

informações contidas no processo administrativo 

de isenção de IPTU, a solicitação será indeferida, 

mesmo que a documentação anexada no processo 

apresente circunstâncias favoráveis à isenção;

VI. a isenção de IPTU deferida poderá ser 

revogada a qualquer tempo, caso seja constatado 

dolo ou má fé por parte do contribuinte ou 

terceiros, cabendo ao contribuinte o pagamento 

do imposto com os devidos encargos de multa 

ejuros, contados desde o seu vencimento natural 

antes do deferimento do pedido, sem prejuízo de 

responsabilizações cíveis e criminais;

VII. quando não cumpridas, no prazo de 30 

(trinta) dias, as exigências feitas pelo Setor de 

Tributos Imobiliários ou pela Fiscalização 

Tributária, da Secretaria Municipal de Fazenda, 

referente ao pedido de isenção de IPTU, a 

autoridade administrativa indeferirá o pedido de 

isenção.

VIII. é de responsabilidade do 

contribuinte/interessado o acompanhamento do 

processo e caso seja verificado o abandono do 

processo por prazo igual ou superior a 30 dias, o 

processo será arquivado e o pedido estará 

indeferido;

a) não será considerado abandono, na forma 

acima descrita, se o contribuinte/interessado 

provar sua impossibilidade de comparecimento ao 

setor competente.

Art. 8° Os índices para efeitos de cálculos dos 

tributos dos Municipais, serão ajustados conforme 

art. 559 III CTM-LEI N.º 2.182, de 20 de Dezembro 

de 2.000, sendo o índice para o exercício de 2020 

o valor de 3,3668 %, conforme Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - IBGE. 

§1º Serão os valores:

I – UFM 2020 – R$ 3,30;

§2º Todos os vencimentos dos Tributos Municipais, 

estão em anexo único a esse decreto.

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Município de Paraíba do Sul, 14 de Agosto de 2020

DECRETO
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CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 
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DECRETO Nº 1.918 de 17 de agosto 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 decisões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus 

(COVID-19); 

 

CONSIDERANDOtoda 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; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes do COSEMS/RJ que fixam que os trabalhadores devem 

ter flexibilização de horários de entrada e saída para que não haja picos de busca de 

transporte e que o comércio de varejo deve ter horários de trabalho ampliados para 

reduzir o afluxo de clientela simultânea e trabalhar com menos funcionários em 

escalas de revezamento e plantão e para que dirijam-se menos vezes ao trabalho; 



CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 
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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 - Os condutores de veículos e seus acompanhantes, enquanto estiverem dentro 

de seus veículos próprios, podem permanecer sem máscaras. Excetuam-se desta regra 

táxis e assemelhados. 

 

§ 3º - Para passar nas barreiras sanitárias todos devem utilizar máscaras em razão do 

contato próximo com os agentes integrantes das barreiras. 

 

§ 4º - 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. 

 

Art. 3º - Ficam estabelecidas as regras de ouro no Anexo II, comuns a todos os 

estabelecimentos, sobre as quais, verificado o seu descumprimento, a empresa 

responderá na forma do Capítulo VII deste decreto. 

 

CAPÍTULO II 

DAS BARREIRAS SANITÁRIAS 

E DO INGRESSO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO 

 

Art. 4º - As Barreiras Sanitárias serão compostas por agentes da saúde pública 

municipal, efetivos ou temporários, voluntários contratados através de editais 

públicos, agentes da Guarda Civil Municipal e demais servidores públicos municipais, 



CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 
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desde que designados para tal pela autoridade competente, podendo haver auxílio da 

Polícia Militar. 

 

§ 1º - As barreiras sanitárias do Pórtico Principal e Werneck, manterão seu 

funcionamento 24h e abordarão todo e qualquer cidadão que passar pela barreira, 

esteja ele a pé ou em qualquer outro meio de locomoção, sob pena de 

responsabilização funcional do servidor previstas neste decreto e em na legislação 

pátria. 

 

§ 2º O horário de atuação dos profissionais de saúde para ações de aferição de 

temperatura e orientações de prevenção e precauções, poderá ser alterado de acordo 

com necessidade do serviço, sendo comunicado a população através dos canais oficiais 

da PMPS. 

 

§ 3º Os agentes da barreira sanitária exigirão o cumprimento das regras impostas 

neste decreto, especialmente as regras de ouro contidas no Anexo II. 

 

Art. 5º - Para ingressar no Município, o interessado deverá preencher o formulário 

próprio disponibilizado no site oficial do Município de Paraíba do Sul 

(www.paraibadosulcontraacovid.com) e respeitar as regras de ouro estabelecidas no 

Anexo II. REVOGADO 

 

§ 1º - Os formulários serão analisados pela Procuradoria Geral do Município e emitidos 

pelo Procurador Geral do Município em até 48h. Em caso de indeferimento, havendo 

reclamação ou recurso, o mesmo será analisado pelo Gabinete do Prefeito. VETADO 

 

§ 2º - Qualquer cidadão deverá apresentar a permissão emitida pelo site indicado no 

caput deste artigo, exceto: REVOGADO 

 

I – Moradores do Município; REVOGADO 

 

II – Veículos oficiais de órgãos públicos e de empresas prestadoras de serviços 

públicos; REVOGADO 

 

III – Veículos com placas oficiais do DETRAN-RJ que indique que o veículo foi registrado 

no Município de Paraíba do Sul; REVOGADO 

 

IV - Veículos sem identificação do Município de Paraíba do Sul (placa Mercosul e placa 

de outros Município), desde que estejam sendo conduzidos por residentes do 

Município, ocasião em que deverão apresentar comprovante de residência, sob pena 

de não poder ingressar no Município. REVOGADO 
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a) Após a comprovação, o veículo poderá ser identificado com adesivo próprio 

fornecido pela Administração Pública Municipal, o que dispensará futura comprovação 

de residência. REVOGADO 

 

b) O adesivo deverá ser destacado e colado no veículo no momento da comprovação, 

não podendo, sob nenhuma hipótese, ser entregue ao particular, sob pena de 

responder, o agente, nos termos deste decreto e da legislação pátria. REVOGADO 

 

V – trabalhadores que exerçam suas funções habitualmente no Município, mesmo que 

residentes de outro local, desde que comprovem o exercício da atividade, sob pena de 

não poder ingressar no Município. REVOGADO 

 

VI - Caminhões de entrega de materiais, bens e serviços, dispensam o preenchimento 

do formulário exigido neste artigo, mas deverão apresentar nota fiscal do objeto ou 

serviço destinado à empresa, comércio ou pessoa física localizada no Município, sob 

pena de não poder 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, sob pena de não ingressar no Município. 

REVOGADO 

 

Art. 6º - O indivíduo que apresentar febre e for morador do Município será 

encaminhado por Agente de Saúde para verificar sua condição clínica.  

 

Art. 7º - O indivíduo que apresentar febre e não for morador do Município, não poderá 

entrar na cidade, ainda que apresente formulário próprio de ingresso.  

 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 8º - Os Agentes da Guarda Civil Municipal fiscalizarão os veículos que circularem 

pela cidade, assim como pedestres e pessoas jurídicas. 

 

Art. 9º - A fiscalização Municipal dará suporte à Guarda Civil Municipal sempre que 

solicitada e poderá atuar, em conjunto ou separadamente com GCM, nas demandas de 

denúncias relativas ao COVID-19 quando se tratar de pessoa jurídica. 

 

Art. 10 -Durante a pandemia, pessoas vindas de outros Municípios, de outros Estados 

e de outros países deverão, obrigatoriamente, informarsua chegada àSecretaria 

Municipal De Saúde, através do WhatsApp (24) 99993-8054, a fim de que a equipe de 

saúde faça o monitoramento dos recém chegados. 
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Parágrafo Único  -As pessoas enquadradas neste artigo que não possuam acesso ao 

aplicativo indicado no artigo anterior devem permanecer em isolamento domiciliar, 

por no mínimo 14 dias, adotando todos os cuidados para evitar o contágio domiciliar, 

sendo vedada a sua circulação no comércio ou qualquer outro lugar, exceto se exercer 

serviços essenciais ou para atendimento médico ou hospitalar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

AUTORIZADAS AFUNCIONAR E SUAS REGRAS 

 

Art. 11 - As atividades econômicas funcionarão de acordo com os anexos deste 

Decreto. Sua liberação, assim como o seu fechamento serão determinados de acordo 

com os seguintes índices: 

 

I - O grau de risco da atividade em razão da propagação do COVD-19; 

 

II - Sua essencialidade; e 

 

III – A capacidade do SUS. 

 

§ 1º – O Comitê Municipal de Crise do Enfrentamento a Covid 19 (Decreto 1.865/2020) 

estipulará, conforme os indicadores previstos acima e o Anexo III deste decreto, a data 

em que as atividades poderão retomar seu funcionamento, de acordo com as 

categorias estabelecidas, mediante Nota Técnica que servirá de norte ao Decreto 

Municipal. 

 

§ 2º - De acordo com a evolução da doença, o Comitê Municipal de Crise do 

Enfrentamento a Covid 19, mediante Nota Técnica, poderá recomendar a suspensão 

de atividades então liberadas, bem como alterar as exigências para o seu 

funcionamento. 

 

§ 3º As faixas de cores das categorias econômicas podem sofrer alteração ao longo da 

pandemia, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e, 

principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde municipal. Para 

tanto, o Comitê de Crise deverá reavaliar a mesma, com base nos índices elencados no 

caput acima.  

 

Art. 12 - Empresas de transporte coletivo de passageiros deverão adotar todas as 

medidas impostas neste decreto, assim como exigi-las de todos os seus colaboradores 

e usuários, sob pena de sofrer as sanções previstas no Capítulo VII deste decreto. 

 

Parágrafo Único – Somente será permitido o transporte de passageiros sentados e os 

veículos de transporte coletivo deverão manter as janelas e alçapões abertos para 

circulação do ar. 
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Art. 13 - As atividades permitidas a funcionar deverão cuidar para que eventuais filas 

formadas por seus usuários e clientes não se misturem com a de estabelecimentos 

vizinhos, bem como para que todos cumpram com as determinações contidas no 

presente decreto, sobe pena de sofrer as sanções previstas no Capítulo VII deste 

decreto. 

 

Art. 14- 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, prestando, 

ainda, sempre que solicitadas, informações aos órgãos fiscalizadores sobre os motivos 

que justificaram tal alargamento no horário de atendimento. 

 

Art. 15 - 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 Capítulo VII deste decreto. 

 

Art. 16 - 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. 17 – Demais atividades não citadas neste decreto ficam condicionadas à prévia 

autorização contida no art. 34 deste decreto. 

 

CAPÍTULO V 

DOS VELÓRIOS 

 

Art. 18 - 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. 19 - Fica proibida a realização de velórios de pessoas registradas como casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19, devendo o caixão ser lacrado. 

 

CAPÍTULO VI 
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DAS VIAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS 

E DAS REGRAS DE CONVIVÊNCIA 

E DEAMBULAÇÃO DE PESSOAS 

 

Art. 20 - 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. 21 - 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, de forma individual ou, no máximo, com duas pessoas. 

 

§ 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. 22 - 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. 23 - Fica recomendado que nenhum cidadão permaneça nas ruas, sem motivo 

justificável, das 22:00 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 o deslocamento em razão do trabalho e 

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. 
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§ 2º – O descumprimento da recomendação prevista neste artigo, além de permitir 
acondução 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 do Código Penal – e 
infração às medidas sanitárias preventivas – art. 268 do Código Penal. 

 

Art. 24 -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, utilizando máscaras e 

adotando todas as medidas previstas no Anexo II. 

 

Art. 25 -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 VII 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 26 - Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto e em seus 

anexos, 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 Penal 

Brasileiro, especialmente em seu art. 268.  

 

Art. 27 – As pessoas jurídicas e físicas que descumprirem as determinações contidas no 

presente decreto e em seus anexos sofrerão as seguintes sanções, de acordo com a 

infração cometida e o grau de risco a que expôs a saúde pública local: 
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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. 28 – Não havendo multa específica em legislação municipal para a infração 

verificada pela autoridade competente, será aplicada multa administrativa no valor de: 

 

I - R$ 200,00 (duzentos reais) para as pessoas físicas. 

 

II – R$ 1.000,00 (mil reais) para as pessoas jurídicas.  

 

Art. 29 - Em qualquer caso de aglomeração a Guarda Civil Municipal deverá efetuar a 

dispersão das pessoas e, conforme o caso, aplicar as sanções previstas neste decreto. 

 

Art. 30 - Quando o descumprimento se der por pessoa jurídica, a mesma poderá 

retomar suas atividades: 

 

I – Após solucionada a questão, quando se tratar de advertência ou multa, sujeita a 

nova fiscalização; 

 

II – Após vistoria e aval da fiscalização competente, quando se tratar de interdição. 

 

§ 1º – O documento expedido pela autoridade competente (Guarda Civil Municipal ou 

Fiscalização Municipal) deverá fixar prazo para o cumprimento da medida e data para 

o seu retorno. A adequação da empresa não a exime do pagamento de eventual multa 

aplicada e da responsabilização pelas demais legislações. 

 

§ 2º - Havendo reincidência, o estabelecimento será interditado mediante notificação, 

através de regular processo administrativo, com aplicação de multa a ser aplicada 

pessoalmente ao gerente responsável pelo estabelecimento, ao proprietário da pessoa 

jurídica e/ou do estabelecimento, assim como a eventuais sócios. 
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§ 3º - O regular processo administrativo poderá ser dispensado em casos de flagrante 

infração às normas sanitárias, devendo o mesmo ser iniciado com toda a 

documentação então emitida quando do regresso do servidor ao seu setor. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31- Para maior eficácia das medidas constantes do presente Decreto, o Município 

deverá adotar as formas de comunicação disponíveis visando alcançar o maior número 

de pessoas. 

 

Art. 32 – A Guarda Civil Municipal fica autorizada a solicitar apoio da Polícia Militar a 

fim de fazer cumprir as determinações deste decreto. 

 

Art. 33 - A Secretaria Municipal de Saúde expedirá Portarias sobre o funcionamento 

das Secretarias e Órgão Municipais. 

 

Art. 34 - 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 através dos canais de 

comunicação oficial do Município de Paraíba do Sul. 

Art. 35 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.865 de 06 de junho de 2020 e seus 

anexos. 

 

Paraíba do Sul, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO MUNICIPAL 

PARAÍBA DO SUL 

 



CONSIDERANDO a necessidade de fixar as datas, 

importância para os profissionais legalmente 

no exercício de 2020, são aqueles fixados no 

site oficial da Prefeitura 

II - via internet, acessando o site oficial da 

2020 ocorrer após os prazos fixados no anexo 

oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, no 

do tributo, o contribuinte fica sujeito a multa e os 

§3º Se através do pedido de revisão do IPTU, ficar 

para justificar a revisão do lançamento, sob pena 

Art. 6º As subdivisões e unificações de lotes e 

confirmar se tratar de imóvel padrão proletário 

com área edificada medindo até 70 m

deverá ser confirmada mediante cópia da sentença 

firmados antes do fato gerador do IPTU 2020, ou 

bruto do sujeito passivo, seu cônjuge, filhos 

requerimento, confirmando a renda bruta familiar 

a) a declaração do sujeito passivo que afirme 

documentos que possam confirmar a situação, 

de Renda, a confirmação de ausência de renda 

apresentem: foto, qualificação civil, contratos de 

critério, solicitar outros documentos que firmem o 

atividade fiscal, no exercício de suas funções, em 

processo e caso seja verificado o abandono do 

Página 15 Ano 4 • Edição 375 • 17 de agosto de 2020

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, 17 de agosto de 2020.  

 

  

  

 

 

 

 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO MUNICIPAL 

PARAÍBA DO SUL 

 

ANEXO II 

REGRAS DE OURO 

 

Todos as atividades previstas no anexo III que estiverem permitidas a funcionar 

deverão adotar as regras de ouro estabelecidas. 

 

Todas as pessoas físicas deverão exigir e fazer cumprir as regras de ouro. 

 

Sob pena de incorrer nas sanções previstas no decreto nº 1.865/2020, todas as 

pessoas físicas e jurídicas deverão, no que for pertinente às suas atividades diárias, 

seguir as seguintes regras:  

 

 

� Usar obrigatoriamente máscara em todas as áreas comuns, e só retirar durante 

as refeições. 

 

� Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade 

 

� Disponibilizar álcool 70% em gel em áreas de circulação, na entrada e na saída 

do estabelecimento, bem como dispensadores de sabão líquido e de papel-

toalha descartável e lixeiras com tampa sem acionamento manual nos 

banheiros e próximo aos lavatórios. 

 

� Os serviços de autoatendimento devem contar com álcool 70% em 

gel para os usuários. 
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aparelhos de ar-condicionado em dia. 

� Providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de 

proteção individual para as equipes de limpeza e demais funcionários, de 

acordo com a atividade exercida. 

� Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de tosse ou 

espirros. 

� Encaminhar à assistência médica o funcionário ou colaborador que apresente 

sintomas da Covid-19. 

� Fazer a limpeza concorrente a cada três horas e limpeza terminal após o 

expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata. 

� *Entende-se por limpeza concorrente o processo para a manutenção 
da limpeza realizado durante o funcionamento do estabelecimento. A 
frequência recomendada é, no mínimo, a cada três horas ou sempre 
que for preciso. A limpeza terminal é o processo mais completo e 
cuidadoso, uma faxina geral realizada antes ou após o encerramento 
das atividades. A limpeza imediata dever ser feita nos momentos da 
ocorrência, para evitar acidentes e acúmulo de sujidades. Um 
exemplo é quando há o derramamento acidental de alguma 
substância no solo ou em uma superfície. E lembre-se: estas regras 
não se aplicam apenas ao chão, devendo-se observar a limpeza de 
utensílios, bancadas, prateleiras e qualquer objeto ou superfície. 

� Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de 

informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras de 

Ouro e qualquer outra orientação expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, 

pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. 

� Manter o distanciamento de 2m de cada pessoa. 

� cuidar de formar filas para os serviços oferecidos, inclusive os serviços de 

autoatendimento, diferenciando-as, quando necessário. 
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� Sempre que possível, disponibilizar entrada e saída por locais diferentes, a fim 

de evitar o cruzamento de pessoas. 

 

� Obedecer ao distanciamento de dois metros ou quatro metros quadrados por 

pessoa, evitando o uso do elevador. 

 

� Manter os ambientes arejados com as janelas e portas abertas e a limpeza dos 

aparelhos de ar-condicionado em dia. 

 

� Providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de 

proteção individual para as equipes de limpeza e demais funcionários, de 

acordo com a atividade exercida. 

 

� Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de tosse ou 

espirros. 

 

� Encaminhar à assistência médica o funcionário ou colaborador que apresente 

sintomas da Covid-19. 

 

� Fazer a limpeza concorrente a cada três horas e limpeza terminal após o 

expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata. 

 

� *Entende-se por limpeza concorrente o processo para a manutenção 
da limpeza realizado durante o funcionamento do estabelecimento. A 
frequência recomendada é, no mínimo, a cada três horas ou sempre 
que for preciso. A limpeza terminal é o processo mais completo e 
cuidadoso, uma faxina geral realizada antes ou após o encerramento 
das atividades. A limpeza imediata dever ser feita nos momentos da 
ocorrência, para evitar acidentes e acúmulo de sujidades. Um 
exemplo é quando há o derramamento acidental de alguma 
substância no solo ou em uma superfície. E lembre-se: estas regras 
não se aplicam apenas ao chão, devendo-se observar a limpeza de 
utensílios, bancadas, prateleiras e qualquer objeto ou superfície. 

 

� Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de 

informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras de 

Ouro e qualquer outra orientação expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, 

pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. 

 

� Manter o distanciamento de 2m de cada pessoa. 

 

� cuidar de formar filas para os serviços oferecidos, inclusive os serviços de 

autoatendimento, diferenciando-as, quando necessário. 
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� 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; 

 

� meia hora antes do encerramento, poderão ser distribuídas senhas para 

atendimento de pessoas, priorizando as necessidades dos presentes, limitado a 

20 (vinte) senhas; 

 

� 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; 

 

� Nenhum estabelecimento autorizado a funcionar poderá receber ou atender 

clientes ou outros serviços que não estejam atendendo às normas de saúde 

pública estabelecidas. 

 

� COMÉRCIO E ATIVIDADES QUE TENHAM ATENDIMENTO PESSOAL: 

Tendo em vista a peculiaridade do atendimento e a diversidade de atividades 

presentes no comércio local, bem como o tamanho das lojas e quantidade de 

funcionários, devem os estabelecimentos seguir todas as regras de ouro e 

adequar o número de clientes dentro do estabelecimento à sua capacidade de 

atendimento, mantendo um funcionário para cada cliente, respeitando o 

distanciamento entre estes e não permitindo a proximidade com outros 

clientes, conforme previsto nas regras de ouro. Além disso, deve-se observar 

demais exigências específicas a cada atividade contidas no Anexo IV. Havendo 

atendimento com clientes sentados, deve ser respeitado o distanciamento 

mínimo entre todos. Estabelecimentos que possuam quantidade de 

funcionários que impeçam o distanciamento mínimo e a circulação segura de 

clientes em razão de seu espaço físico, devem se adequar às regras impostas. 

 

 

 

Paraíba do Sul, 17 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO MUNICIPAL 

PARAÍBA DO SUL 
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ANEXO III 

 

De acordo com o art. 11 do decreto nº 1.865/2020, serão emitidos estudos da semana 

epidemiológica qualificando o momento da pandemia de acordo com bandeiras que 

indiquem o grau de risco de contaminação da seguinte maneira: 

 

 

 

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 moderado 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 baixo 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. 

 

 

Paraíba do Sul, 17 de agosto de 2020.  

 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO MUNICIPAL 

PARAÍBA DO SUL 
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