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DECRETO Nº 3.441 DE 07 DE MARÇO DE 2022.

 
Atualiza  as  medidas  de  enfrentamento  da
propagação  do  Novo  Coronavírus,  vetor  da
COVID-19,  no  âmbito  do  Município  de  São
José  do  Vale  do  Rio  Preto  e  dá  outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a  situação  epidemiológica  do  Novo  Coronavírus,  vetor  da
COVID-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e a edição do Decreto Estadual nº 47.973,
de 03 de março de 2022, que estabelece novas medidas de prevenção e enfrentamento da
propagação do Novo Coronavírus, vetor da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas para o enfrentamento do
Novo Coronavírus, vetor da COVID-19 no âmbito do Município de São José do Vale do Rio
Preto;

CONSIDERANDO o Artigo 83, XVI da Lei Orgânica Municipal, c/c artigo 80 da Lei
Complementar nº 46/2013,

D E C R E T A

Art. 1º – Este Decreto atualiza e estabelece no âmbito do território do Município de
São José do Vale do Rio Preto, as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da
propagação do Novo Coronavírus, vetor da COVID-19, a serem adotadas, a partir de 08 de
março de 2022.

Art. 2º – Qualquer servidor público ou contratado que presta serviço para o Município
de São José do Vale do Rio Preto, que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca,
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendimento
específico utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para os referidos casos.

Parágrafo  único  - Nas  hipóteses  do  caput  deste  artigo,  o  servidor  público  ou
contratado que presta serviço para o Município de São José do Vale do Rio Preto, deverá
entrar em contato com a Administração Pública para informar a existência dos sintomas.

Art. 3º – A visitação a pacientes internados no Hospital Municipal Santa Theresinha e
que não estejam diagnosticados com a COVID-19 está autorizado, conforme os critérios da
Secretaria Municipal de Saúde.

Art.  4º  – Estão  autorizados  o  funcionamento  de  todas  das  atividades  e
estabelecimentos,  incluindo  a  prática  de  todas  as  atividades  esportivas,  individuais  ou
coletivas, sem limitação de horários.

§1º  - As aulas  presenciais  em todas  as  unidades  de  ensino,  tanto  da  rede  pública
municipal e estadual, quanto do sistema particular, estão autorizadas a funcionar, conforme os
critérios da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

§2º  - Devem  ser  afastados  de  suas  atividades,  de  forma  imediata,  todos  os
colaboradores sintomáticos respiratórios, conforme recomendação do Ministério da Saúde.



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
                    Gabinete do Prefeito

Art. 5º – O transporte público de passageiros em coletivos, no âmbito do território do
Município de São José do Vale do Rio Preto, fica autorizado sem restrições.

Art. 6º – O uso de máscaras protetoras de nariz e boca, descartáveis ou de tecido,
passa a ser uma medida de proteção individual, deixando de ser item obrigatório em locais
abertos e fechados.

Parágrafo único – Fica recomendado a pessoas imunodeprimidas; com comorbidade
de alto risco; não vacinados e com sintomas gripais, o uso de máscaras protetoras de nariz e
boca, em locais fechados.

Art.  7º  –  Ficam  normalizadas  todas  as  atividades  e  serviços  municipais,  sem
restrições.

Art. 8º – Os sepultamentos dos óbitos ocorridos e/ou que venham a ser realizados no
território do Município de São José do Vale do Rio Preto e que não estejam diagnosticados
com a COVID-19 está autorizado sem restrições, conforme os critérios da Secretaria de Meio
Ambiente.

Parágrafo único – Nos casos de suspeita ou confirmação de que o óbito tenha sido
decorrente de COVID-19:

a  - O  corpo  deverá  ser  preparado  observando  as  orientações  da  NOTA
TÉCNICA  GVIMS/GGTES/ANVISA  Nº  04/2020  e  suas  alterações
posteriores;
b - Deverá ser providenciado o sepultamento ou cremação de maneira mais
célere possível, sem a realização de velório, com a participação limitada a, no
máximo, 5 (cinco) pessoas, preferencialmente familiares próximos;
c - A urna funerária deverá ser mantida fechada e lacrada  durante o funeral,
para evitar qualquer contato físico com o corpo;
d - Os participantes da cerimônia de sepultamento não deverão tocar na urna,
mantendo  um  afastamento  mínimo  de  1  (um)  metro,  devendo  seguir  as
medidas  de  higiene  das  mãos  e  de  etiqueta  respiratória,  em  todas  as
circunstâncias e evitem apertos de mão ou outros tipos de contato físico entre
si;
e  - Proibição  de  participação  nos  sepultamentos  de  pessoas  dos  seguintes
grupos vulneráveis: Crianças até 12 (doze) anos; Idosos acima de 60 (sessenta
anos); Grávidas e Pessoas com imunossupressão e pessoas com sintomáticas
respiratórias, devendo ser  disponibilizado álcool gel a 70% para higienização
das mãos.

Art.  9º  – Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, em 07 de março de 2022.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito
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