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DECRETOS

D E C R E T O Nº 1835/2020

Dá nova redação ao artigo 2º do 
Decreto n º 1.625/2018 e contém 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de 
Janeiro, usando das atribuições de 
seu cargo e na forma do artigo 67, 
inciso XXIV c/c artigo 95, inciso I, 
alínea f, da Lei Orgânica Municipal 

DECRETA:

Artigo 1º - O artigo 2º do Decreto nº 
1625 de 3 de outubro de 2018 passa 
a ter a seguinte redação:

Art. 2º - As funções da referida 
superintendência será exercida pelo 
servidor LEONARDO LUIZ 
LOURENÇO DA SILVA.
Artigo 2º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação com 
efeitos até 31 de dezembro de 2020.

Paraíba do Sul, RJ, 3 de abril de 
2020.

DECRETO 1.836, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020. 

ESTABELECE NOVAS 
RECOMENDAÇÕES E 
ORIENTAÇÕES POR CONTA DA 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO 
HUMANA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (2019-NCOV).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no exercício da 

atribuição legal lhe confere o inciso 
VII do art. 67 da Lei Orgânica do 
Município, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020 e considerando o Decreto 
nº 1.510, de 16 de março de 2020,
Considerando os Decretos 1.436 
/2017 e 1.437/2017.

DECRETA:

Art. 1º - A Guarda Civil Municipal tem 
a finalidade de proteger os bens, os 
serviços e as instalações do 
Município. 
§ 1º - O serviço da Guarda Civil 
Municipal, para efeitos deste 
Regulamento, consiste na atividade 
de vigilância nas instalações e nos 
prédios municipais, por servidores 
uniformizados e devidamente 
treinados por agentes próprios ou 
de instituição coirmãs.

Art. 2º - Os serviços da Guarda Civil  
Municipal serão executado sem 
prejuízo da competência dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública 
no Município, especialmente quanto 
à guarda de estabelecimentos em 
que se cumpram medidas de 
compensação penal.

Art. 3º - A Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul é o órgão de 
segurança da Prefeitura Municipal, 
incumbindo-lhe, além das 
prerrogativas definidas na Lei 13.022 
E Agosto 2014 Estatuto geral das 
guardas e Lei. 3.234 de Novembro 
2015 e Lei. 3578/ 2019.
§ 1º – executar, de forma ostensiva, 
uniformizada, o policiamento 
externo dos prédios municipais, 
parques, jardins, vielas, escolas, 
museus, bibliotecas, cemitérios, 
entre outros; 
§ 2º – prestar efetiva colaboração às 
Polícias Militar e Civil, em defesa da 
pessoa e patrimônio e nos crimes 
contra a ecologia;
 § 3º – prevenir, restringir e reprimir 
ações de vandalismo ou invasões de 
áreas e instalações sob a 
responsabilidade do Município; 

Art. 4º – Quando necessário, 
estabelecer, sob a orientação e 

coordenação dos responsáveis pela 
secretaria de saúde, controle e 
ordenamento urbano, ou quando for 
o caso sobre coordenação de 
Gabinete de Crise no Município de 
Paraíba do Sul; 
 § 1º – atuar como grupo de apoio à 
defesa civil, no caso de ocorrências 
de calamidades públicas, grandes 
sinistros e epidemias, socorrendo e 
apoiando a população naquilo que 
for pertinente;
 § 2º – garantir os serviços de 
responsabilidade do Município e, 
bem assim, a sua ação fiscalizadora, 
de acordo com as normas 
existentes, ou especiais;
 § 3º – controlar a entrada e saída de 
veículos em eventos públicos 
realizados no Município, quando no 
exercício de suas funções; 
§ 4º – interagir com os agentes de 
proteção do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, por força do 
art. 225 da Constituição Federal;
 § 5º – apoiar os agentes municipais 
a fazer cessar, quando no exercício 
do poder de polícia administrativa, 
as atividades que violarem as 
normas de saúde, sossego, higiene, 
funcionalidade, estética, moralidade 
e outras de interesse da 
coletividade; 

Art. 5º – exercitar, com amplitude, a 
legítima defesa tipificada no art. 25 
do Código penal Brasileiro, 
podendo, o Guarda Municipal, valer 
-se das prerrogativas contidas nos 
arts. 301 a 303  do Código de 
Processo Penal c/c o inciso LXI do 
artigo 5º da Constituição Federal, 
realizando, se for o caso, a detenção 
de quem seja encontrado em 
flagrante delito, acionando a 
autoridade competente para efetuar 
a prisão; 

 Art. 6º - agir em legítima defesa, 
própria ou de outrem, dos direitos 
assegurados pela Constituição 
Federal, ressaltando-se os direitos à 
vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, todos insertos no 
caput do art. 5º da Constituição 
Federal.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 03 de abril de 2020.
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