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 PREVSUL - EXTRATO  
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Nº. 002/2019 
OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo do contrato que 
tem por objeto a locação de sistemas de contabilidade pública e 
portal da transparência para o Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul – PREVSUL 
 CONTRATADA: CUSTOM INFORMÁTICA LTDA 
 VALOR GLOBAL: R$ 18.037,92 (Dezoito mil trinta e sete reais e 
noventa e dois centavos). 
ASSINATURA: 17/12/2020 
 

SELMA CHAEFFER CRAVO 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 PREVSUL - EXTRATO  
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Nº. 004/2020 
OBJETO: Realização de exames laboratoriais que envolvam 
confirmação via sangue ou secreções para diagnóstico da COVID 
19 nos servidores do PREVSUL como medida de enfrentamento 
da pandemia. 
CONTRATADA: LABORATÓRIO LAB LIFE EIRELI ME 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) 
PRAZO: 06 meses 
ASSINATURA: 16/12/2020 
 

SELMA CHAEFFER CRAVO 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 PREVSUL - EXTRATO  
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Nº. 003/2020 
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria técnica visando o 
monitoramento de ativos e investimentos do PREVSUL o Instituto de 
Previdência de Paraíba do Sul – PREVSUL 
CONTRATADA: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP 
VALOR GLOBAL: R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais) 
PRAZO: 12 meses 
ASSINATURA: 30/11/2020 
 

SELMA CHAEFFER CRAVO 
PRESIDENTE 
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DECRETO Nº 18/2021 
 

ESTABELECE NOVAS RECOMENDAÇÕES E 
ORIENTAÇÕES EM RAZÃO DA 
EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA EM 
DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA 
CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(2019 – NCOV). 

 
 
 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah Alexandra 
Neves, 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 06 de fevereiro de 2020. 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Sars-CoV2),  
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 009 de 11 de janeiro de 2021, que cria o Comitê Especial de 
Enfrentamento da Covid-19 – Comitê Covid-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 014/2021, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Municipal em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-
NCOV); 
 
CONSIDERANDO as atas do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-
19); 
 
CONSIDERANDO as definições de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública; 
  
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;  
 
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; 
 
 

DECRETO
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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 –  Ficam regulamentadas as medidas de proteção à vida, relativas à Covid-19, 
exclusivamente, no âmbito do Município de Paraíba do Sul.  
 
Parágrafo único. As medidas protetivas se respaldam, entre outros, no princípio da 
precaução, que visa assegurar a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da 
saúde, de forma cautelar e preventiva. 
  
Art. 3° –  Para maior eficácia das medidas constantes do presente Decreto, será feita a 
divulgação pelas rádios e canais de comunicação oficial do Município de Paraíba do Sul e 
Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul.  
 
Art. 4º – De acordo com o DECRETO Nº 1.846, DE 30 DE ABRIL DE 2020 que trata da 
delegação de competências aos Guardas Civis Municipais e dá outras providências, a Guarda 
Civil Municipal fica responsável por fazer cumprir as determinações deste decreto. 
 
Parágrafo Único. A Guarda Civil Municipal fica autorizada a solicitar apoio da Polícia 
Militar a fim de fazer cumprir as determinações deste decreto.  
 
Art. 5º –  As medidas de proteção à vida, quanto à natureza, se subdividem em variáveis, 
permanentes e recomendáveis.  
 
§ 1º As medidas variáveis serão proporcionais aos estágios de risco estabelecidos para todo o 
território do Município, que refletirá o nível de alerta a ser atribuído:  
 

I. Nível de alerta 1 (bandeira amarela): risco moderado;  
II. Nível de alerta 2 (bandeira laranja): risco alto;  

III. Nível de alerta 3 (bandeira vermelha): risco muito alto.  
 
§ 2º Caberá ao Comitê Covid-19, a cada duas semanas epidemiológicas, revisar e divulgar os 
níveis de alerta. 
  
Art. 6º –  As medidas de proteção à vida de natureza permanente e variável possuem caráter 
obrigatório e a sua inobservância ensejará a aplicação das sanções previstas na legislação 
vigente.  
 
Parágrafo Único. Os frequentadores e clientes de estabelecimentos e locais de uso coletivo 
flagrados desobedecendo às medidas permanentes e variáveis poderão ser individualmente 
responsabilizados. 
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CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA 

 
Art. 7º –  São medidas permanentes: 
 
1.1 Para todos os indivíduos: 

 
1.1.1 Lavagem das mãos com água e sabonete líquido, preferencialmente, ou antissepsia das 
mãos com álcool 70%.  
1.1.2 Uso correto da máscara facial em qualquer ambiente de uso coletivo ou compartilhado, 
somente retirando-a temporariamente em situações de absoluta necessidade ou em locais 
abertos onde se garanta a distância superior a 4,0 m.  
1.1.3 Distanciamento social de 2,0 m; ou 1,0 m com mitigação de risco.  
1.1.4 Manutenção dos ambientes arejados, preferencialmente com janelas e portas abertas e 
sistemas de ar-condicionado com manutenção e controle em dia.  
1.1.5 Manutenção das superfícies de contato sanitizadas com álcool 70% ou equivalente. 
  
1.2. Para os Estabelecimentos e as Atividades:  
 
1.2.1. Controle de acesso às dependências dos ambientes de uso coletivo, visando atender ao 
uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social ou à capacidade de lotação 
estabelecida.  
1.2.2. Disponibilização de equipamentos de proteção individual para os funcionários que 
lidam diretamente com o público e para aqueles que operem as ações de limpeza e 
higienização, de acordo com a atividade exercida.  
1.2.3. Disponibilização de dispositivos para lavagem das mãos, abastecidos de sabonete 
líquido e papel toalha.  
1.2.4. Fornecimento de álcool 70% para a antissepsia das mãos de clientes e colaboradores, no 
momento de acesso e durante toda a permanência em suas dependências.  
1.2.5. Divulgação, em pontos estratégicos, de materiais educativos e de outros meios de 
informação sobre as medidas de proteção à vida.  
1.2.6. Realização de limpeza concorrente a cada três horas e de limpeza terminal após o 
término do expediente em todas as superfícies de contato humano, mantendo-se a atenção à 
necessidade da limpeza imediata. 
1.2.6.1 Limpeza concorrente: o processo para a manutenção da limpeza realizado durante o 
funcionamento do estabelecimento, com frequência recomendada de, no mínimo, três horas. 
1.2.6.2 Limpeza terminal: o processo mais completo e cuidadoso realizado de forma mais 
abrangente, antes do início ou após o encerramento das atividades.  
1.2.6.3 Limpeza imediata: a que deve ser realizada no momento da ocorrência de uma 
possível contaminação de ambiente ou superfície. 
1.2.7. Tratamento adequado dos resíduos gerados, de forma a evitar contaminação ambiental. 
1.2.8. Os estabelecimentos devem adotar estratégias para garantir o distanciamento social de 
clientes e frequentadores na eventual formação de filas para o acesso às suas dependências, 
bem como zelar pela circulação ordenada no ambiente interno.  
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1.2.9. É obrigatório o afastamento do serviço de colaborador que estiver apresentando sintoma 
respiratório ou outros sintomas sugestivos de Covid-19.  
1.2.10. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços devem ser 
fechados em caso de identificação de possíveis surtos provenientes do descumprimento das 
regras previstas neste decreto. 

 Para os fins deste regulamento entende-se por surto a ocorrência de três casos ou mais. 
 
Art. 8º –  São medidas variáveis: 
 
8.1 As medidas variáveis são adotadas de acordo com o risco. 

 
8.2 Supermercado, mercado, mercearia, padaria, açougue, peixaria, laticínios, 
hortifrutigranjeiro, quitanda e congêneres. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de clientes em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Entrada e Saída 
diferenciadas e 
sinalizadas. 
Distanciamento mínimo de 
1,5 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a quatro 
ocupantes. 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Entrada e Saída 
diferenciadas e 
sinalizadas. 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Vedado o consumo de 
alimentos e bebidas no 
local.  
Obrigatoriedade de 
ampliação do horário de 
funcionamento. 

 
8.3 Farmácias, drogarias, comércio de produtos de interesse à saúde, veterinários e 
agropecuários. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanente. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
2/3 da capacidade interna 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
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do estabelecimento. 
Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

do estabelecimento.  
Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja. 
Obrigatoriedade de 
ampliação do horário de 
funcionamento. 

 
8.4. Estabelecimentos bancários e lotéricos 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
 Demarcar as filas com o 
distanciamento de 1,5m 
(dentro e fora do 
estabelecimento). 
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Avaliar a possibilidade de 
funcionar nos finais de 
semana. 

 
8.5. Serviços assistenciais de saúde e de assistência veterinária 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Priorização de 
atendimento com hora 
marcada.  
Solicitar ao paciente para 
comparecer sem 
acompanhante, sempre que 
possível. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Priorização de 
atendimento com hora 
marcada.  
Solicitar ao paciente para 
comparecer sem 
acompanhante, sempre que 
possível.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Priorização de 
atendimento com hora 
marcada.  
Solicitar ao paciente para 
comparecer sem 
acompanhante, sempre que 
possível.  
Obrigatoriedade de 
ampliação do horário de 
funcionamento. 
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8.6. Shoppings centers e centros comerciais, exceto lojas que possuam entrada independente 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
3/4 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
 
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
 
Vedado o consumo de 
alimentos e bebidas no 
local.  

 
8.7. Serviços de alimentação - Restaurante, pensão comercial 
 
Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Distanciamento mínimo de 
1,5 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras.  
Priorização do 
atendimento mediante 
reserva previamente 
agendada eletronicamente.  
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja. 
Acesso controlado às 
pistas de distribuição nos 
estabelecimentos com 
autosserviço, com a 
sanitização prévia das 
mãos dos clientes com 
álcool 70% antes de 
tocarem em qualquer 
superfície e substituição de 
utensílios de uso 
compartilhado a cada 30 
minutos. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Distanciamento mínimo de 
1,5 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a quatro 
ocupantes.  
Priorização do 
atendimento mediante 
reserva previamente 
agendada eletronicamente.  
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Acesso controlado às 
pistas de distribuição nos 
estabelecimentos com 
autosserviço, com a 
sanitização prévia das 
mãos dos clientes com 
álcool 70% antes de 
tocarem em qualquer 
superfície e substituição de 
utensílios de uso 
compartilhado a cada 30 
minutos.  

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Distanciamento mínimo de 
2,0 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a dois 
ocupantes.  
Atendimento 
preferencialmente 
mediante reserva 
previamente agendada 
eletronicamente. 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja.  
Acesso controlado às 
pistas de distribuição nos 
estabelecimentos com 
autosserviço, com a 
sanitização prévia das 
mãos dos clientes com 
álcool 70% antes de 
tocarem em qualquer 
superfície e substituição de 
utensílios de uso 
compartilhado a cada 30 
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Vedada a permanência de 
público em pé entre as 
mesas.  
Vedada música ao vivo e 
permitido som ambiente 
em volume baixo.  
Venda de bebidas 
alcoólicas e comida 
somente para clientes 
sentados às mesas. 

minutos. 
Comida somente para 
clientes sentados às mesas. 
Vedada a permanência de 
público em pé entre as 
mesas.  
Vedada música ao vivo e 
permitido som ambiente 
em volume baixo. 
Vedada o consumo de 
bebidas alcoólicas após 
18h. 
Encerrar as atividades de 
uso interno às 22h, 
mantendo as entregas em 
domicílio até as 00h. 

 
8.8. Bar, Botequim, Café, Lanchonete, Pizzaria, Quiosque e congêneres 
 
Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Distanciamento mínimo de 
2,0 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras.  
Vedada a permanência de 
público em pé entre as 
mesas. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/4 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Distanciamento mínimo de 
2,0 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a quatro 
ocupantes.  
Vedada a permanência de 
público em pé entre as 
mesas.  
Vedada música ao vivo e 
permitido som ambiente 
em volume baixo. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de clientes em 
1/5 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Distanciamento mínimo de 
3,0 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a dois 
ocupantes. 
Priorização do serviço de 
entrega em domicílio ou 
retirada na loja. 
Comidas somente para 
clientes sentados às mesas 
Vedada a permanência de 
público em pé entre as 
mesas.  
Vedado o consumo de 
bebidas alcoólicas após 
18h.  
Encerrar as atividades de 
uso interno às 22h, 
mantendo as entregas em 
domicílio. (portas 
fechadas). 
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8.9. Academias de ginástica, centros de treinamento e condicionamento físico. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Adoção de práticas que 
incentivem os usuários a 
sempre sanitizarem os 
equipamentos de uso 
coletivo com solução de 
hipoclorito após a 
utilização. Incentivar 
realizações de atividades 
em ambientes abertos.  
Atividades físicas de 
grupo restritas a doze 
participantes, exceto para 
atletas de alto rendimento.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento  
Adoção de práticas que 
incentivem os usuários a 
sempre sanitizarem os 
equipamentos de uso 
coletivo com solução de 
hipoclorito após a 
utilização. Incentivar 
realizações de atividades 
em ambientes abertos.  
Atividades físicas de 
grupo restritas a seis 
participantes, exceto para 
atletas de alto rendimento. 
Obrigatoriedade ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de clientes em 
1/3 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Adoção de práticas que 
incentivem os usuários a 
sempre sanitizarem os 
equipamentos de uso 
coletivo com solução de 
hipoclorito após a 
utilização. Incentivar 
realizações de atividades 
em ambientes abertos.  
Vedadas as atividades 
físicas de grupo, exceto 
para atletas de alto 
rendimento. 
Obrigatoriedade ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

 
8.10. Cinemas, teatros, salão de jogos. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna. 
Ocupação de assentos 
intercalados, admitido o 
uso limítrofe quando se 
tratar de pessoas de 
convívio próximo.  
Permitido o consumo de 
alimentos prontos e 
bebidas somente sentados 
em seus lugares.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Acessos controlados para 
entrada e saída do público 
garantido que não ocorram 
aglomerações 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de público em 
1/3 da capacidade interna. 
Ocupação de assentos 
intercalados, admitido o 
uso limítrofe quando se 
tratar de pessoas de 
convívio próximo.  
Permitido o consumo de 
alimentos prontos e 
bebidas somente sentados 
em seus lugares.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Acessos controlados para 
entrada e saída do público 
garantido que não ocorram 
aglomerações 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de público em 
1/4 da capacidade interna. 
Distanciamento mínimo de 
2,0 m entre as pessoas 
admitido o uso de assentos 
intercalados, quando se 
tratar de pessoas de 
convívio próximo.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Acessos controlados para 
entrada e saída do público 
garantido que não ocorram 
aglomerações.  
Vedado consumo de 
bebidas e alimentos. 
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8.11. Serviços de hotelaria, incluindo-se “apart” hotéis. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7, 8.8, 
8.9 e 8.10. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7, 8.8, 
8.9 e 8.10. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes, 
exclusivamente para 
hospedagem sem 
finalidade turística ou para 
hóspede que utilize suas 
instalações como moradia.  
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7, 8.8, 
8.9 e 8.10. 

 
8.12. Atividades de entretenimento, visitações turísticas, parques, jardins, praças, clubes e 
apresentações. 
8.12.1. Em ambientes abertos. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7 e 
8.8. É obrigatório a 
ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/4 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7,8.8. 
É obrigatório a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de público em 
1/5 da capacidade interna. 
Distanciamento mínimo de 
2,0 m entre as pessoas.  
Distanciamento mínimo de 
3,0 m entre cada conjunto 
composto por mesa e 
cadeiras, limitado a dois 
ocupantes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Acessos controlados para 
entrada e saída do público 
garantido que não ocorram 
aglomerações.  
Vedado consumo de 
bebidas e alimentos. 

 
8.12.2. Em ambientes fechados 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/4 da capacidade interna 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/8 da capacidade interna 

Fechado. 
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do estabelecimento. 
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7 e 
8.8. É obrigatório a 
ampliação do horário de 
funcionamento. 

do estabelecimento. 
Observância às medidas 
previstas nos itens 8.7, 8.8. 
É obrigatório a ampliação 
do horário de 
funcionamento 

 
8.13. Demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços – escritório 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Priorização do 
atendimento remoto, 
sempre que possível.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

 
8.14. Demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços - imóvel com acesso 
direto pela rua 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Vedado o consumo de 
bebidas alcoolicas. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna 
do estabelecimento.  
Ampliação do horário de 
funcionamento.  
Vedado o consumo de 
alimentos e bebidas. 

 

8.15. Estabelecimentos Industriais. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento e adoção 
de horário alternativo de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Ampliação do horário de 
funcionamento e adoção 
de horário alternativo de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Limitação de público em 
2/3 da capacidade interna 
do estabelecimento. 
Ampliação do horário de 
funcionamento e adoção 
de horário alternativo de 
funcionamento. 
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8.16.  Ambulantes, feirantes e demais atividades não localizadas exercidas em área pública. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Vedado o consumo de 
bebidas alcoólicas no 
local. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Vedado o consumo de 
bebidas alcoólicas no 
local. 
Isolamento do local onde 
será realizada a feira. 
Controle de Entrada e 
saída dos transeuntes. 
 
 

 
8.17. Atividades físicas e de lazer - ambientes abertos em áreas particulares. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
2/3 da capacidade interna.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna. 
Somente atividades 
individuais.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

 
8.18. Cultos e cerimônias religiosas em ambientes fechados. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/4 da capacidade interna.  
É obrigatória a ampliação 
do horário de 
funcionamento. 

 
8.19. Transportes Coletivos 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes. 
Passageiros somente 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Passageiros somente 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Passageiros somente 
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sentados.  
 

sentados sentados. 
É obrigatória a ampliação 
do número de coletivos 
nos horários de pico 
horário de funcionamento. 

  
8.20. Cerimônias civis e fúnebres. 
 

Risco Moderado Risco Alto Risco Muito Alto 
Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
2/3 da capacidade interna. 
A responsabilidade de  
fiscalização e 
cumprimento das regras 
serão das funerárias e dos 
responsáveis pela 
execução das cerimônias 
civis. 

Podem funcionar 
cumprindo as medidas 
protetivas permanentes.  
Limitação de público em 
1/2 da capacidade interna. 
A responsabilidade de  
fiscalização e 
cumprimento das regras 
serão das funerárias e dos 
responsáveis pela 
execução das cerimônias 
civis. 

Limite de 4h de velório 
com rodízio de 10 pessoas; 
E proibido velório para 
óbitos por covid. 
A responsabilidade de  
fiscalização e 
cumprimento das regras 
serão das funerárias e dos 
responsáveis pela 
execução das cerimônias 
civis. 

 
§1º A capacidade total de pessoas nos estabelecimentos de que trata este decreto, será 
avaliada pelos arquitetos da vigilância sanitária e a referida informação deverá ser afixada na 
entrada do estabelecimento. 
 
9. São medidas recomendáveis: 
 
 9.1. Aos indivíduos com mais de sessenta anos ou que apresentem pelo menos uma das 
condições que os coloquem em situação de extrema vulnerabilidade para complicações 
decorrentes da Covid-19, recomenda-se que: 
 

 Evitem ao máximo a exposição desnecessária.  
 Evitem ao máximo o convívio com pessoas estranhas ao ambiente doméstico e a 

proximidade com pessoas do convívio cotidiano que circulam por ambientes externos.  
  Adotem as medidas permanentes de mãos, rosto e distanciamento todo o tempo, em se 

tratando de domicílios de uso compartilhado.  
 
9.2. Recomenda-se que todos evitem exposição desnecessária independente de faixa etária 
e/ou condição clínica e priorize atividades ao ar livre mantendo distanciamento social.  
 
9.3. É recomendável às empresas, sempre que possível, a adoção de regime de teletrabalho 
(Home Office) para os seus colaboradores, afastando-os de suas atividades laborais 
presenciais nas dependências do estabelecimento. Nos casos de profissionais acima de 60 
anos de idade e pessoas de extrema vulnerabilidade é fortemente recomendado o teletrabalho.  
 
9.4. É recomendável, desde que viável, o deslocamento pela Cidade a pé ou, observados os 
requisitos indispensáveis de segurança, utilizando-se qualquer meio de propulsão humana 
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(bicicletas, patinetes, patins etc.), como medida para evitar aglomerações no transporte 
público.  
 
9.5. É recomendável que cada cidadão adote o comportamento esperado para o nível de alerta 
correspondente ao seu município de moradia, independentemente do município para onde 
venha a se deslocar ou exercer qualquer atividade.  
 
9.6. Os serviços de saúde irão monitorar, através do rastreamento de contatos, 
comportamentos inadequados que coloquem em risco o coletivo.  
 
9.7. Todos os empregadores deverão estimular que os funcionários realizem a notificação em 
caso de sintomas respiratórios.  
 
9.8. Os empregadores também devem estimular e garantir o auto-isolamento dos casos 
suspeitos de Covid-19.  
 
9.9. Deve ser aplicado o conceito de Blindagem em maiores de 60 anos de idade e pessoas em 
condições que as coloquem em situação de extrema vulnerabilidade.  
 
9.10. A Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica e Vigilância 
Sanitária poderá recomendar ações de bloqueio e fechamento de estabelecimentos em casos 
de verificação de surtos localizados. 
 

CAPÍTULO III 
DAS SANÇÕES E MULTAS 

 
Art. 10° –  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 Penal Brasileiro, especialmente em seu art. 268. 
 
Art. 11° – 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.  

 
§ 1° Em caso de descumprimento das regras prevista nesse decreto o estabelecimento 
comercial será fechado pelo período de quinze dias, podendo em caso de reincidência ser 
fechado pelo período de 30 dias e sofrer cassação do Alvará de Localização e Funcionamento. 
 
§ 2º Quando a medida for descumprida por funcionário público municipal, deverá ser aberto 
procedimento administrativo disciplinar.  
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Art. 12° –  Aplica-se, em caráter administrativo, a multa no valor R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais) no caso de descumprimento as regras dispostas neste decreto, sem prejuízo de 
serem responsabilizados criminalmente. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13° –  Os casos omissos nesse decreto serão discutidos no Comitê Covid-19 e 
submetidos à votação. 
 
Art. 14º –  Essas 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. 
 
Art. 15º –  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer 
disposições contrárias. 
 
 
Paraíba do Sul, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
Paraíba do Sul 

2021-2024    
 


