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DECRETO N. 18.643, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

Altera o Decreta n. 18.488, de 27 de mar~o de 
2020, que "Dispoe sobre as orienta~oes p6s-6bito 
de pessoas com infec~ao suspeita ou confirmada 
pelo Novo Coronavirus (SARS-CoV-2) e da outras 
providencias." 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando que a Organiza~ao Mundial da Saude classificou, em 11 de mar~o de 2020, 
o surto do Novo Coronavirus (SARS-CoV-2) como uma pandemia; 

Considerando que o Municipio de Sao Jose dos Campos reconhece a situa~ao de 
calamidade em saude publica por meio do Decreta n. 18.479 de 23 de mar~o de 2020; 

Considerando que o memento demanda o emprego urgente de medidas de preven~ao, 

controle e conten~ao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a dissem ina~ao da 
doen~a no municipio de Sao Jose dos Campos; 

Considerando que as novas estrategias de enfrentamento das emergencias de saude 
publica vao requerer continua avalia~ao dos seus resultados, com vistas a acompanhar as mudan~as na 
dinamica de transmissao e propaga~ao de agentes e doen~as, bern como adequa-las aos sistemas de 
saude em todos os niveis de organiza~ao; 

Considerando o disposto na Nota Tecnica GVIMS/GGTES/ANVISA n. 07/2020, atualizada 

em 5 de agosto de 2020, pagina 25; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 75.918/20; 

DECRETA: 

Art. 1!? Fica alterado o art. 6!? do Decreto n. 18.488, de 27 de mar~o de 2020, com a 
seguinte reda~ao: 

"Art. 6!? Para 6bitos decorrentes de Covid-19 de pacientes que ja estavam fora do 
perfodo de transmissibilidade da doen~a, conforme criterios definidos na Nota Tecnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA n. 07/2020, atualizada em 5 de agosto de 2020, para netirada :rJso: n
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manejo do corpo como protocolo Covid-19 (saco impermeavel e urna lacrada) fica suspenso. 

I -sera obrigatoria uma declara~ao, em impresso do hospital, que deve ser assinada pelo 
medico emitente da Declara~ao de 6bito (DO) e anexada nas vias amarela e rosa da DO, nos seguintes 
termos: 

" Declaramos para os devidos fins que o paciente ... ....... . Registo n . .......... , CPF/MF 
n ................ , foi admitido nesse hospital em .... ./ .... ./2020, tendo recebido diagnostico de 
Covid-19 e, embora tenha evolufdo a obito nesta data, estava fora do perfodo de 
transmissibilidade da doen~a." 

II- o diagn6stico de Covid-19 deve constar na Parte Ida Declarac;:ao de 6bito como causa 
basica da morte; 

Ill- o vel6rio devera respeitar o disposto no incise II art. SQ deste Decreto." 

Art. 2Q Fica acrescentado o art. 7Q ao Decreto n. 18.488, de 2020, com a seguinte 
reda~ao: 

"Art. ]Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;:ao." 

Art. 3Q Fica revogado o paragrafo unico do art. 2Q do Decreto n. 18.488, de 2020. 

Art. 4Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao . 

Sao Jose des Campos, 30 de setembro de 2020. 

-
Secreta ria de Apoio Juridico 
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Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
trinta dias domes de setembro do a no de dois mile vint 

D. 18.643/20 

G;\ 800« Vf.RSA00111• 

Ev o Almeida Figueira 
Departam nto de Apoio Legislative 

PA 75.918/20 3 


