


REPUBLICADO
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 1.823, DE 21 DE 

MARÇO DE 2020

DETERMINA NOVAS MEDIDAS NO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
PARA ENFRENTAMENTO DA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
PÚBLICA CAUSADA PELO AGENTE 
CORONAVÍRUS – COVID-19.

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,

DECRETA:

Art. 1º: A partir do dia 22 de março 
de 2020, ficam suspensos as 
seguintes atividades com potencial 
de aglomeração de pessoas, em 
razão da Situação de Emergência 
em Saúde Pública declarada por 
meio do Decreto nº 1819 de 13 de 
março de 2020, especialmente 
para:�
   I – casas de shows e espetáculos 
de qualquer natureza;
�II – boates, danceterias, salões de 
dança;
�III – casas de festas e eventos;
�IV – feiras, exposições, congressos 
e seminários;
�V – centros de comércio e galerias 
de lojas;
�VI – cinemas e teatros;
�VII – clubes de serviço e de lazer;
�VIII – academia, centro de ginástica 
e estabelecimentos de 
condicionamento físico;
�IX – clínicas de estética e salões de 
beleza;
�X – parques de diversão e demais 
parques públicos;
�XI – bares, restaurantes e 
lanchonetes;
  XII- Agências bancárias, mantendo 
apenas o sistema de auto 
atendimento (caixas eletrônicos);�
§1º Caso tenham estrutura e 
logística adequadas, os 
estabelecimentos de que trata este 
artigo poderão efetuar entrega em 
domicílio e disponibilizar a retirada 
no local de alimentos prontos e 
embalados para consumo fora do 
estabelecimento, desde que 
adotadas as medidas estabelecidas 

pelas autoridades de saúde de 
prevenção ao contágio e contenção 
da propagação de infecção viral 
relativa ao Coronavírus – COVID-19.
§2º A suspensão prevista neste 
artigo não se aplica aos 
supermercados, farmácias, postos 
de combustíveis (exceto as lojas de 
conveniência, que deverão ficar 
fechados), laboratórios, clínicas, 
hospitais e demais serviços de 
saúde em funcionamento no interior 
de centros de comércio e galerias 
de lojas, desde que adotadas as 
medidas estabelecidas pelas 
autoridades de saúde de prevenção 
ao contágio e contenção da 
propagação de infecção viral 
relativa ao COVID-19.
§3º O funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres no 
interior de hotéis, pousadas e 
similares, poderá ser mantido para 
atendimento exclusivo aos 
hóspedes, desde que adotadas as 
medidas estabelecidas pelas 
autoridades de saúde de prevenção 
ao contágio e contenção da 
propagação de infecção viral 
relativa ao COVID-19.
§4º As atividades administrativas e 
os serviços essenciais de 
manutenção de equipamentos, 
dependências e infraestruturas 
referentes aos estabelecimentos 
cujas atividades estão incluídas nos 
incisos do caput, poderão ser 
realizadas com adoção de escala 
mínima de pessoas e, quando 
possível, preferencialmente por 
meio virtual.

Art. 2º: A partir do dia 22 de março 
de 2020, por tempo indeterminado, 
todas as demais atividades com 
potencial de aglomeração de 
pessoas, não incluídas nas 
restrições do art. 1º, deverão 
funcionar com medidas de restrição 
e controle de público e clientes, 
bem como adoção das demais 
medidas estabelecidas pelas 
autoridades de saúde de prevenção 
ao contágio e contenção da 
propagação de infecção viral 
relativa ao COVID-19.
§1º. Os estabelecimentos que 
estiverem em funcionamento 
deverão estabelecer fluxo contínuo 
de entrada e saída de clientes 
observando o limite máximo de 
pessoas nas áreas livres de 
circulação de 1(um) cliente a cada 
02(dois) metros quadrados.
§2º. Na hipótese de ocorrerem filas 
nas portas do estabelecimento, 
cuidar para que as pessoas 
guardem 02 (dois) metros de 
distancia, inclusive com a colagem 

de fitas no chão de coloração 
vermelha ou amarela.
§3º. Dotar os estabelecimentos de 
estrutura mínima de pessoal 
adequada para prevenir filas em 
caixas e na entrada dos 
estabelecimentos.
§4º. Fornecer aos funcionários 
lavatórios com agua e sabão, 
fornecer sanizantes como álcool 
70% ou outros adequados a 
atividade, entre outras medidas de 
prevenção e precauções.

Art. 3º: Ficam suspensas enquanto 
perdurar a Situação de Emergência 
em Saúde Pública:�I – autorizações 
para eventos em propriedades e 
logradouros públicos;
�II – autorizações de feiras em 
propriedade;
�III – autorizações para atividades 
de circos e parques de diversões.

Art. 4º: Fica determinado a 
suspensão do expediente de todos 
os órgãos da Administração Publica 
Direta e Indireta.
§1º. O disposto no caput não se 
aplica a Secretaria Municipal de 
Saúde e Segurança Pública, Defesa 
Civil e Ordem Pública. 
§2º. Os servidores públicos 
municipais que tiverem suas 
atividades temporariamente 
suspensas, poderão ser 
remanejados ou convocados para 
outras atividades, para atender o 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública. 
§3º. Caso seja necessário, o(a) 
Secretário (a) poderá convocar os 
servidores em caráter excepcional e 
justificado para atendimento as 
necessidades da Administração 
Pública.

Art.5º: Determinar que o transporte 
coletivo de passageiros 
intermunicipal, transportem 
passageiros apenas sentados, 
mantendo as janelas e alçapões nos 
tetos abertos para circulação do ar.

Art.6º: A fiscalização quanto ao 
cumprimento das medidas 
determinadas neste Decreto ficará a 
cargo dos órgãos de segurança 
pública, com apoio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Vigilância Sanitária.

Art.7º: Em caso de descumprimento 
das medidas previstas neste 
Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as 
eventuais práticas de infrações 
administrativas, sujeitando os 
infratores na prática do crime 
previsto no art. 268 do Código 

Penal.

Art. 8º. As determinações contidas 
nesse Decreto vigorarão até o dia 31 
de março de 2020.

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

PARAÍBA DO SUL, 21 de março de 
2020.

 

Página 2 Ano 04 � Edição 286 � 25 de março de 2020

ATOS DO GOVERNO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Secretaria Municipal 
de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br
www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul


