


DECRETOS

DECRETO Nº 1926  de 26 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);

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 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 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, e por fim:

CONSIDERANDO a tradicional 

comemoração histórica, anual e 

típica católica no Santuário de Bom 

Jesus de Matozinhos, realizada no 

último final de semana do mês de 

agosto, DECRETA:

Art. 1º - Só será permitido o ingresso 

no Município entre os dias 

29/08/2020 e 30/08/2020:

I- Residentes no Município, 

devendo apresentar comprovante de 

residência no ato da entrada à 

fiscalização;

II- 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. 

III- Veículos oficiais de órgãos 

públicos e de empresas prestadoras 

de serviços públicos, exceto de 

passageiros que se submeterão ao 

inciso V deste artigo;

IV- Veículos de empresas 

prestadoras de serviços de 

transporte público, desde que o 

veículo seja de linha diária municipal 

e intermunicipal já existente, e que 

seus passageiros sejam submetidos à 

fiscalização a apresentarem 

comprovação mínima quando 

exigido pela fiscalização ou Guarda 

Civil Municipal para ingresso no 

Município, conforme requisitos dos 

incisos I e II;

V- Veículos com placas oficiais 

do DETRAN-RJ que indique que o 

veículo foi registrado no Município 

de Paraíba do Sul;

VI- Veículos com placa de outro 

local ou placa Mercosul, desde que 

tenha o adesivo próprio fornecido 

pela Administração Pública 

Municipal ou cumpra os requisitos 

dos incisos I e II deste artigo;

VII- Caminhões de entrega de 

materiais, bens e serviços, desde que 

apresentem nota fiscal do objeto ou 

serviço destinado à empresa, 

comércio ou pessoa física localizada 

no Município, ou, na falta de nota 

fiscal, 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, ou qualquer outro 

documento que comprove o serviço 

contratado, sob pena de não 

ingressar no Município.

Parágrafo único – Em nenhuma 

hipótese será permitida a entrada de 

qualquer tipo de veículo de 

transporte de passageiros de turismo 

e / ou excursão.

Art. 2º - O indivíduo que apresentar 

febre e for morador do Município 

será encaminhado por Agente de 

Saúde ou Segurança Pública para 

verificar sua condição clínica.

Art. 3º - O indivíduo que apresentar 

febre e não for morador do 

Município, não poderá entrar na 

cidade.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor 

a contar da sua publicação. 

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 

2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
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CONSIDERANDO as definições de 

CONSIDERANDO as decisões do 

pertinente, inclusive que impõe 

igualitário às ações e serviços para 

COSEMS/RJ que fixam que os 

flexibilização de horários de entrada 

afluxo de clientela simultânea e 

CONSIDERANDO as recomendações 

de cuidados específicos para reduzir 

a circulação e evitar aglomerações 

Novo Coronavírus, e por fim:

último final de semana do mês de 

agosto, DECRETA:

29/08/2020 e 30/08/2020:

fiscalização;

suas funções habitualmente no 

III- Veículos oficiais de órgãos 

fiscalização a apresentarem 

exigido pela fiscalização ou Guarda 

V- Veículos com placas oficiais 

VII- Caminhões de entrega de 

apresentem nota fiscal do objeto ou 

fiscal, deverão apresentar 

verificar sua condição clínica.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. da Lei nº
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,

DECRETO Nº.: 1.925/2020

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$335.470,26 (trezentos e trinta
e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), para reforço  da(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL.
 
Art. 2º - Os recursos para atender ao Art. 1º, serão provenientes de anulação(ões)
parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º  da Lei nº 3.640/2019 c/c Art.
43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s)
constante(s) do Anexo I.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de agosto de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 3



CONSIDERANDO as definições de 

CONSIDERANDO as decisões do 

pertinente, inclusive que impõe 

igualitário às ações e serviços para 

COSEMS/RJ que fixam que os 

flexibilização de horários de entrada 

afluxo de clientela simultânea e 

CONSIDERANDO as recomendações 

de cuidados específicos para reduzir 

a circulação e evitar aglomerações 

Novo Coronavírus, e por fim:

último final de semana do mês de 

agosto, DECRETA:

29/08/2020 e 30/08/2020:

fiscalização;

suas funções habitualmente no 

III- Veículos oficiais de órgãos 

fiscalização a apresentarem 

exigido pela fiscalização ou Guarda 

V- Veículos com placas oficiais 

VII- Caminhões de entrega de 

apresentem nota fiscal do objeto ou 

fiscal, deverão apresentar 

verificar sua condição clínica.

Página 4 Ano 4 • Edição 382 • 26 de agosto de 2020

A N E X O   I

DECRETO Nº.: 1.925/2020 DE: 26/08/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL

Procuradoria Geral do Município

2.03.02.061.0081.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

393.3.90.39.00.00.00 100.000,00001

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.129.0004.2.029 Benefícios Eventuais

813.3.90.30.00.00.00 10.000,00001

823.3.90.39.00.00.00 17.705,18001

844.4.90.52.00.00.00 8.900,00001

2.06.04.129.0032.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

863.3.90.30.00.00.00 5.000,00001

873.3.90.39.00.00.00 15.000,00001

2.06.04.129.0086.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

883.3.90.30.00.00.00 5.000,00001

893.3.90.39.00.00.00 3.000,00001

904.4.90.52.00.00.00 5.500,00001

2.06.28.843.0003.2.079 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

943.3.90.91.00.00.00 135.365,08001

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1783.3.90.30.00.00.00 30.000,00002

335.470,26Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 335.470,26
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Comunicação

2.04.04.131.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

543.3.90.39.00.00.00 38.000,00001

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

16523.3.90.34.00.00.00 173.470,26001
2.12.17.451.0037.2.065 Manutenção e Conservação da Rede de Esgoto e Águas Pluviais

1943.3.90.30.00.00.00 52.000,00001
2.12.25.752.0015.2.066 Manutenção e Conservação da Rede Elétrica Pública

1973.3.90.30.00.00.00 42.000,00001
2.12.26.782.0040.2.063 Manutenção e Conservação da Frota Municipal

2033.3.90.30.00.00.00 30.000,00002

335.470,26Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 335.470,26
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RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 305.470,26 305.470,26

002 30.000,00 30.000,00

335.470,26TOTAL: 335.470,26
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