
ATOS

ATO  Nº 003/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERA
Mariângela Brick Santos, portador 
do CPF: 074.631.407-84 do cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

ATO  Nº 004/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR
MARISE AGOSTINHO, portador do 
CPF: 648.631.407-97 para o  cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

DECRETO

DECRETO Nº 1.824, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Dá nova redação ao inciso XII do 
Artigo 1º: do Decreto 1.823 de 21 de 
março de 2020.

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,

RESOLVE:

O inciso XII do Artigo 1º: do Decreto 
1.823 de 21 de março de 2020 passa 
a ter a seguinte redação:

Art. 1.º. As agências bancárias 
realizarão o atendimento presencial, 
até 31/03/2020, para saques de 
clientes que não possuem cartão 
magnético e/ou senha para os 
seguintes benefícios sociais:
a) Bolsa Família;
b) Seguro Desemprego;
c) Benefício INSS;
d) PIS/Abono;
e) FGTS.

Parágrafo 1.º. Os atendimentos 
elencados no caput visam minimizar 

as consequências econômicas do 
Novo Coronavírus- Covid 19.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de março de 
2020.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO PMPS Nº 12 DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Orientações da Vigilância Sanitária 
Relacionada às Funerárias, Velórios 
e ao Transporte do Corpo em Caso 
de Óbito por COVID-19

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
é um vírus identificado como a 
causa de um surto de doença 
respiratória detectado pela primeira 
vez em Wuhan, China. Sendo esse 
causador da COVID -19
. 
Como o SARS-CoV-2 é transmitido 
por gotículas/aerossóis e por 
contato é fundamental que os 
profissionais sejam protegidos da 
exposição a sangue e fluidos 
corporais infectados, objetos 
contaminados ou outras superfícies 
ambientais contaminadas. 

Assim, todos os serviços de saúde e 
de interesse da saúde devem estar 
preparados para conter a 
transmissão do vírus e prevenir a 
sua disseminação utilizando 
adequadamente os equipamentos 
de proteção individual (EPI), 
higienizando as mãos 
frequentemente, bem como 
realizando a limpeza e desinfecção 
de ambientes e equipamentos. 
Com esse intuito esta RESOLUÇÃO 
tem como objetivo orientar as 

funerárias e velórios sobre os 
cuidados em caso de óbitos pelo 
COVID- 19 de pacientes suspeitos 
e/ou confirmados. 

Orientações para funerárias e 
velórios:

• _O serviço de saúde que 
encaminhar o corpo deverá 
comunicar ao agente funerário das 
medidas de precaução. 

• _O transporte do corpo 
deve ser feito em saco 
impermeável, selado e identificado. 

• _O profissional que prepara 
o corpo deve utilizar os seguintes 
equipamentos de proteção

ndividual (EPI): avental impermeável, máscara cirúrgica, luva nitrílica (caso tenha 
risco de punctura, utilizar duas), protetor ocular, gorro e botas impermeáveis. 

• _O material (bacias, pinças, etc.) utilizado no preparo do corpo deve ser 
limpo a cada preparo e desinfetado. 

• _Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na sala de 
autópsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como 
artigos contaminados e devem ser limpos e desinfetados conforme 
recomendação do fabricante. 

• _Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário, conectar uma 
“cobertura” a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. 

• _Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. 

• _Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e proceder à 
desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (piso e paredes) ou álcool a 70% 
(bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver concluída e o EPI tiver sido 
removido, higienize as mãos imediatamente. 

• _Mantenha os sistemas de ventilação ativos enquanto a limpeza é 
realizada. 
• _Não use ar comprimido e/ou água sob pressão para limpeza, ou 
qualquer outro método que possa causar respingos ou aerossóis. 
• _Manter a urna fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada e 
abrindo somente na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. 
• _Para sepultamento em outro município que não o local onde ocorreu o 
óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. 

• _Descarte tecidos humanos de acordo com procedimentos de rotina para 
resíduos infectantes (Grupo A3). Acondicionar em saco vermelho específico para 
resíduos infectantes e encaminhar para incineração. 

• _Limite o número de pessoas que trabalham na sala de autópsia para 
realizar a atividade com segurança. 

• _O embalsamamento não é recomendado, a menos que haja controles 
apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis. 

Transporte de restos humanos:

• _Transportar o corpo após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter 
sido ensacado. 
• _Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar 
registrado na ANVISA, aplicado conforme recomendações do fabricante. 
• _Use luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o 
corpo. 
• _O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina 
após o transporte do cadáver, de acordo com protocolo descrito. 
• _Para traslado de restos mortais humanos, seguir as orientações contidas 
na Resolução – RDC nº 68 de 10/10/2007. 

Realização de Velórios:

• _Para casos suspeitos ou confirmados, manter o caixao fechado.
• Enterros em geral:
- 1 (uma) hora de velório;
- Pessoas resfriadas ou suspeitas de COvid-19 não devem ir;
- Máximo de 10 pessoas, evitar idosos e grupos de risco;
- distancia de 2m entre as pessoas, evitar beijos e abraços.

Paraíba do Sul, 22 de março de 2020.

IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DO GABINETE DE CRISE COVID-19

RESULTADO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ
EDITAL Nº 02/2018

RESULTADO FINAL CURSO DE FORMAÇÃO GUARDA MUNICIPAL– CARGO 
02.203

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Sr. Alessandro CrongeBouzada, 
considerando o disposto nos Decretos Municipais n.º 1.819/2020 e 1821/2020, 
que declaram Situação de Emergência no âmbito do Município de Paraíba do 
Sul e dão outras providências, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispostos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
nas Leis Municipais nº 2.278/02, 3.229/15 e na Lei Orgânica do Município, bem 
como com fundamento no inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal de 
1988, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO 
DOCARGO 02.203 GUARDA MUNICIPAL do Concurso Público de Provas e 
Títulos, para provimento de cargos efetivos vagos do quadro de pessoal do 
Poder Executivo do Município de Paraíba do Sul/RJ.

PARAÍBA DO SUL/RJ, 23 DE MARÇO DE 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL DO PARAÍBA DO SUL
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Materno Infantil funciona com novo 
horário de vacinação de rotina

 Informamos que a partir 

desta segunda-feira, 23, o Materno 

Infantil irá funcionar em novo 

horário para o atendimento das 

vacinas de rotina de crianças e 

adultos.   

Ressaltamos que este é horário 

para vacinação de rotina, não as da 

gripe. As vacinas contra Influenza 

serão aplicada nas casas do 

primeiro grupo que está sendo 

atendido, que são idosos com mais 

de 80 anos 

 É muito importante que 

toda a população evite sair de 

casa.



ATOS

ATO  Nº 003/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERA
Mariângela Brick Santos, portador 
do CPF: 074.631.407-84 do cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

ATO  Nº 004/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR
MARISE AGOSTINHO, portador do 
CPF: 648.631.407-97 para o  cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

DECRETO

DECRETO Nº 1.824, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Dá nova redação ao inciso XII do 
Artigo 1º: do Decreto 1.823 de 21 de 
março de 2020.

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,

RESOLVE:

O inciso XII do Artigo 1º: do Decreto 
1.823 de 21 de março de 2020 passa 
a ter a seguinte redação:

Art. 1.º. As agências bancárias 
realizarão o atendimento presencial, 
até 31/03/2020, para saques de 
clientes que não possuem cartão 
magnético e/ou senha para os 
seguintes benefícios sociais:
a) Bolsa Família;
b) Seguro Desemprego;
c) Benefício INSS;
d) PIS/Abono;
e) FGTS.

Parágrafo 1.º. Os atendimentos 
elencados no caput visam minimizar 

as consequências econômicas do 
Novo Coronavírus- Covid 19.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de março de 
2020.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO PMPS Nº 12 DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Orientações da Vigilância Sanitária 
Relacionada às Funerárias, Velórios 
e ao Transporte do Corpo em Caso 
de Óbito por COVID-19

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
é um vírus identificado como a 
causa de um surto de doença 
respiratória detectado pela primeira 
vez em Wuhan, China. Sendo esse 
causador da COVID -19
. 
Como o SARS-CoV-2 é transmitido 
por gotículas/aerossóis e por 
contato é fundamental que os 
profissionais sejam protegidos da 
exposição a sangue e fluidos 
corporais infectados, objetos 
contaminados ou outras superfícies 
ambientais contaminadas. 

Assim, todos os serviços de saúde e 
de interesse da saúde devem estar 
preparados para conter a 
transmissão do vírus e prevenir a 
sua disseminação utilizando 
adequadamente os equipamentos 
de proteção individual (EPI), 
higienizando as mãos 
frequentemente, bem como 
realizando a limpeza e desinfecção 
de ambientes e equipamentos. 
Com esse intuito esta RESOLUÇÃO 
tem como objetivo orientar as 

funerárias e velórios sobre os 
cuidados em caso de óbitos pelo 
COVID- 19 de pacientes suspeitos 
e/ou confirmados. 

Orientações para funerárias e 
velórios:

• _O serviço de saúde que 
encaminhar o corpo deverá 
comunicar ao agente funerário das 
medidas de precaução. 

• _O transporte do corpo 
deve ser feito em saco 
impermeável, selado e identificado. 

• _O profissional que prepara 
o corpo deve utilizar os seguintes 
equipamentos de proteção

ndividual (EPI): avental impermeável, máscara cirúrgica, luva nitrílica (caso tenha 
risco de punctura, utilizar duas), protetor ocular, gorro e botas impermeáveis. 

• _O material (bacias, pinças, etc.) utilizado no preparo do corpo deve ser 
limpo a cada preparo e desinfetado. 

• _Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na sala de 
autópsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como 
artigos contaminados e devem ser limpos e desinfetados conforme 
recomendação do fabricante. 

• _Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário, conectar uma 
“cobertura” a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. 

• _Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. 

• _Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e proceder à 
desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (piso e paredes) ou álcool a 70% 
(bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver concluída e o EPI tiver sido 
removido, higienize as mãos imediatamente. 

• _Mantenha os sistemas de ventilação ativos enquanto a limpeza é 
realizada. 
• _Não use ar comprimido e/ou água sob pressão para limpeza, ou 
qualquer outro método que possa causar respingos ou aerossóis. 
• _Manter a urna fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada e 
abrindo somente na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. 
• _Para sepultamento em outro município que não o local onde ocorreu o 
óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. 

• _Descarte tecidos humanos de acordo com procedimentos de rotina para 
resíduos infectantes (Grupo A3). Acondicionar em saco vermelho específico para 
resíduos infectantes e encaminhar para incineração. 

• _Limite o número de pessoas que trabalham na sala de autópsia para 
realizar a atividade com segurança. 

• _O embalsamamento não é recomendado, a menos que haja controles 
apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis. 

Transporte de restos humanos:

• _Transportar o corpo após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter 
sido ensacado. 
• _Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar 
registrado na ANVISA, aplicado conforme recomendações do fabricante. 
• _Use luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o 
corpo. 
• _O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina 
após o transporte do cadáver, de acordo com protocolo descrito. 
• _Para traslado de restos mortais humanos, seguir as orientações contidas 
na Resolução – RDC nº 68 de 10/10/2007. 

Realização de Velórios:

• _Para casos suspeitos ou confirmados, manter o caixao fechado.
• Enterros em geral:
- 1 (uma) hora de velório;
- Pessoas resfriadas ou suspeitas de COvid-19 não devem ir;
- Máximo de 10 pessoas, evitar idosos e grupos de risco;
- distancia de 2m entre as pessoas, evitar beijos e abraços.

Paraíba do Sul, 22 de março de 2020.

IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DO GABINETE DE CRISE COVID-19

RESULTADO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ
EDITAL Nº 02/2018

RESULTADO FINAL CURSO DE FORMAÇÃO GUARDA MUNICIPAL– CARGO 
02.203

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Sr. Alessandro CrongeBouzada, 
considerando o disposto nos Decretos Municipais n.º 1.819/2020 e 1821/2020, 
que declaram Situação de Emergência no âmbito do Município de Paraíba do 
Sul e dão outras providências, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispostos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
nas Leis Municipais nº 2.278/02, 3.229/15 e na Lei Orgânica do Município, bem 
como com fundamento no inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal de 
1988, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO 
DOCARGO 02.203 GUARDA MUNICIPAL do Concurso Público de Provas e 
Títulos, para provimento de cargos efetivos vagos do quadro de pessoal do 
Poder Executivo do Município de Paraíba do Sul/RJ.

PARAÍBA DO SUL/RJ, 23 DE MARÇO DE 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL DO PARAÍBA DO SUL
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ATOS

ATO  Nº 003/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERA
Mariângela Brick Santos, portador 
do CPF: 074.631.407-84 do cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

ATO  Nº 004/2020

O Prefeito do Município de Paraíba 
do Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
a legislação em vigor,

R e s o l v e:

NOMEAR
MARISE AGOSTINHO, portador do 
CPF: 648.631.407-97 para o  cargo 
de livre nomeação e exoneração, de 
Secretário Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos , a partir 
de 23 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 23  DE MARÇO  
DE 2020

Alessandro  Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

DECRETO

DECRETO Nº 1.824, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Dá nova redação ao inciso XII do 
Artigo 1º: do Decreto 1.823 de 21 de 
março de 2020.

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,

RESOLVE:

O inciso XII do Artigo 1º: do Decreto 
1.823 de 21 de março de 2020 passa 
a ter a seguinte redação:

Art. 1.º. As agências bancárias 
realizarão o atendimento presencial, 
até 31/03/2020, para saques de 
clientes que não possuem cartão 
magnético e/ou senha para os 
seguintes benefícios sociais:
a) Bolsa Família;
b) Seguro Desemprego;
c) Benefício INSS;
d) PIS/Abono;
e) FGTS.

Parágrafo 1.º. Os atendimentos 
elencados no caput visam minimizar 

as consequências econômicas do 
Novo Coronavírus- Covid 19.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de março de 
2020.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO PMPS Nº 12 DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Orientações da Vigilância Sanitária 
Relacionada às Funerárias, Velórios 
e ao Transporte do Corpo em Caso 
de Óbito por COVID-19

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
é um vírus identificado como a 
causa de um surto de doença 
respiratória detectado pela primeira 
vez em Wuhan, China. Sendo esse 
causador da COVID -19
. 
Como o SARS-CoV-2 é transmitido 
por gotículas/aerossóis e por 
contato é fundamental que os 
profissionais sejam protegidos da 
exposição a sangue e fluidos 
corporais infectados, objetos 
contaminados ou outras superfícies 
ambientais contaminadas. 

Assim, todos os serviços de saúde e 
de interesse da saúde devem estar 
preparados para conter a 
transmissão do vírus e prevenir a 
sua disseminação utilizando 
adequadamente os equipamentos 
de proteção individual (EPI), 
higienizando as mãos 
frequentemente, bem como 
realizando a limpeza e desinfecção 
de ambientes e equipamentos. 
Com esse intuito esta RESOLUÇÃO 
tem como objetivo orientar as 

funerárias e velórios sobre os 
cuidados em caso de óbitos pelo 
COVID- 19 de pacientes suspeitos 
e/ou confirmados. 

Orientações para funerárias e 
velórios:

• _O serviço de saúde que 
encaminhar o corpo deverá 
comunicar ao agente funerário das 
medidas de precaução. 

• _O transporte do corpo 
deve ser feito em saco 
impermeável, selado e identificado. 

• _O profissional que prepara 
o corpo deve utilizar os seguintes 
equipamentos de proteção

ndividual (EPI): avental impermeável, máscara cirúrgica, luva nitrílica (caso tenha 
risco de punctura, utilizar duas), protetor ocular, gorro e botas impermeáveis. 

• _O material (bacias, pinças, etc.) utilizado no preparo do corpo deve ser 
limpo a cada preparo e desinfetado. 

• _Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na sala de 
autópsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como 
artigos contaminados e devem ser limpos e desinfetados conforme 
recomendação do fabricante. 

• _Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário, conectar uma 
“cobertura” a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. 

• _Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. 

• _Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e proceder à 
desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (piso e paredes) ou álcool a 70% 
(bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver concluída e o EPI tiver sido 
removido, higienize as mãos imediatamente. 

• _Mantenha os sistemas de ventilação ativos enquanto a limpeza é 
realizada. 
• _Não use ar comprimido e/ou água sob pressão para limpeza, ou 
qualquer outro método que possa causar respingos ou aerossóis. 
• _Manter a urna fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada e 
abrindo somente na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. 
• _Para sepultamento em outro município que não o local onde ocorreu o 
óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. 

• _Descarte tecidos humanos de acordo com procedimentos de rotina para 
resíduos infectantes (Grupo A3). Acondicionar em saco vermelho específico para 
resíduos infectantes e encaminhar para incineração. 

• _Limite o número de pessoas que trabalham na sala de autópsia para 
realizar a atividade com segurança. 

• _O embalsamamento não é recomendado, a menos que haja controles 
apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis. 

Transporte de restos humanos:

• _Transportar o corpo após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter 
sido ensacado. 
• _Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar 
registrado na ANVISA, aplicado conforme recomendações do fabricante. 
• _Use luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o 
corpo. 
• _O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina 
após o transporte do cadáver, de acordo com protocolo descrito. 
• _Para traslado de restos mortais humanos, seguir as orientações contidas 
na Resolução – RDC nº 68 de 10/10/2007. 

Realização de Velórios:

• _Para casos suspeitos ou confirmados, manter o caixao fechado.
• Enterros em geral:
- 1 (uma) hora de velório;
- Pessoas resfriadas ou suspeitas de COvid-19 não devem ir;
- Máximo de 10 pessoas, evitar idosos e grupos de risco;
- distancia de 2m entre as pessoas, evitar beijos e abraços.

Paraíba do Sul, 22 de março de 2020.

IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DO GABINETE DE CRISE COVID-19

RESULTADO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ
EDITAL Nº 02/2018

RESULTADO FINAL CURSO DE FORMAÇÃO GUARDA MUNICIPAL– CARGO 
02.203

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Sr. Alessandro CrongeBouzada, 
considerando o disposto nos Decretos Municipais n.º 1.819/2020 e 1821/2020, 
que declaram Situação de Emergência no âmbito do Município de Paraíba do 
Sul e dão outras providências, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispostos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
nas Leis Municipais nº 2.278/02, 3.229/15 e na Lei Orgânica do Município, bem 
como com fundamento no inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal de 
1988, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO 
DOCARGO 02.203 GUARDA MUNICIPAL do Concurso Público de Provas e 
Títulos, para provimento de cargos efetivos vagos do quadro de pessoal do 
Poder Executivo do Município de Paraíba do Sul/RJ.

PARAÍBA DO SUL/RJ, 23 DE MARÇO DE 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL DO PARAÍBA DO SUL
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ANEXO I – RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO 

2000043 RODNEY ALVES DE SOUZA APTO 
2000251 MARCOS PAULO LEAL DA SILVA APTO 
2006080 ALCINDO PONTES JUNIOR APTO 
2006055 CLARISSE DA COSTA ROCHA MATTOS APTO 
2006109 LEONARDO ANTÔNIO DOS SANTOS APTO 
2006823 ANDRÉ BARBOSA ASSUNÇÃO APTO 
2003358 ADAUCLISTO SOUZA DE OLIVEIRA APTO 
2006648 DOUGLAS RODRIGUES E SILVA APTO 
2004327 JOSÉ VICTOR DO PRADO DE CASTRO APTO 
2005838 FLÁVIO CARVALHO DOS SANTOS APTO 
2002448 LEANDRO TORRES FIUZA APTO 
2004047 FABIO MIZAEL SILVA DE OLIVEIRA APTO 
2000661 JAQUELINE OLIVEIRA CRUZ APTO 
2003981 MATHEUS RAMOS SALLES APTO 
2004049 MÁRCIO DA SILVA LIMA FILHO APTO 
2005413 GEORGE RODRIGUES DA SILVA APTO * vide observação 1 
2002343 LUCAS RODRIGUES LOURENÇO APTO 
2003621 LUIS EDUARDO DE SOUZA JUNIOR APTO * vide observação 2 
2003673 GUSTAVO RODRIGUES REIS APTO 
2000790 OLIMPIO MARCOS ALVES APTO 
2004150 GEVERTOM SILVA ALVES APTO 
2003694 LUIZ FELIPE CARDOZO DOS SANTOS APTO 
2005572 IAGO CARVALHO RAIMUNDO APTO 
2002403 PAULO VITOR JERONIMO FERREIRA APTO 
2005098 MARCO AURELIO BATISTA DA COSTA APTO 
2000045 ODAIR JOSE VIEIRA FERNANDES APTO * vide observação 3 

 
 
Observação 1: aguardando decisão do processo 0002713-56.2019.8.19.0040 
Observação 2: aguardando decisão do processo 0003024-47.2019.8.19.0040 
Observação 3:aguardando decisão do processo 0002490-06.2019.8.19.0040 


