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Decreto nº 026, de 13 de maio de 2020. 
 
 

REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE 
VELÓRIOS PARA OS CASOS DE 
VÍTIMAS DA COVID-19 NO ÂMBITO 
DE IPIXUNA DO PARÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o 
inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO que as informações atualmente disponíveis sugere-se que a via de 
transmissão pessoa a pessoa do novo coronavírus (SARS-CoV-2) ocorre por meio de gotículas 
respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas 
infectadas ou indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes 
com que outros patógenos respiratórios se espalhem. Salientamos que o vírus SARS-COV-2 pode 
permanecer viável em superfícies ambientais por 24 horas ou mais; 

CONSIDERANDO que a transmissão do novo coronavírus (COVID-19) pode ocorrer por 
meio do manejo de corpos ou pelo uso incorreto de equipamentos de proteção individual (EPI) ou 
pelo risco da ausência desses entre os envolvidos com os cuidados com o corpo (os profissionais e 
ou qualquer pessoa que esteja envolvida com os cuidados com o corpo), por ficarem expostos ao 
risco de infecção; 

CONSIDERANDO AINDA a Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA editou a Nota 
Técnica nº 05/2020 - DVS/SESPA, datada de 04 (quatro) de abril de 2020 regulamentando à 
nível estadual as matérias afetas ao tema deste Decreto. 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Os velórios, funerais e sepultamentos de vítimas cujo óbito deu-se por 
contaminação, confirmada ou suspeita, de Síndrome Respiratória Aguda (Sars-Cov-2) COVID-
19 no âmbito de Ipixuna do Pará, realizar-se-ão exclusivamente conforme as seguintes regras: 

I - A urna funerária deverá ser mantida fechada durante todo o velório e funeral, evitando 
qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-mortem; 
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II – Deverá ser disponibilizado água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para 
higienização das mãos durante todo o velório; 

III - A urna funerária deverá estar obrigatoriamente lacrada, vedada em qualquer hipótese 
a sua abertura; 

IV – O velório ou funeral deverá ser realizado em local aberto ou ventilado não sendo 
permitida a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a legislação referente a 
quarentena e internação compulsória no âmbito da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) pela COVID-19, bem como quaisquer aglomerações respeitando a distância 
mínima de, pelo menos, 1 (um) metro entre elas; 

V - Especialmente, nos velórios, funerais e sepultamento de que trata este artigo devem ser 
evitadas as presenças de pessoas que pertençam ao grupo de risco para agravamento da COVID-
19 e idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores 2 de doenças crônicas e 
imunodeprimidos; 

VI - Nos velórios, funerais e sepultamento de que trata este artigo não é permitida a 
disponibilização de alimentos. No caso de bebidas, devem-se observar as medidas de não 
compartilhamento de copos; 

VII - A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 
respeitando a distância mínima de, pelo menos, 1 (um) metro entre elas, bem como outras 
medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

§1º Ocorrido o óbito em decorrência (ou suspeita) de infecção por COVID-19, o 
sepultamento deverá ser realizado no período máximo de 03 (três) horas após a confirmação do 
óbito. 

§2º As regras estabelecidas neste artigo não afastam àquelas dispostas na Nota Técnica nº 
05/2020 - DVS/SESPA, datada de 04 (quatro) de abril de 2020. 

Art. 2º. Sem prejuízo das regras estabelecidas na Nota Técnica nº 05/2020 - DVS/SESPA, 
dentro das circunstancias clínicas possíveis de confirmação, a autoridade médica que lavrar a 
declaração de óbito deverá destacar a causa da morte como “infecção por COVID-19”. 

Parágrafo único. Sem prejuízo das regras estabelecidas na Nota Técnica nº 05/2020 - 
DVS/SESPA, quando dentro das circunstancias clínicas exista suspeita de contaminação, a 
autoridade médica deverá declarar a causa da morte com “suspeita de infecção por COVID-
19” 
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Art. 3º. Ocorrido o óbito em decorrência (ou suspeita) de infecção por COVID-19, o 
reconhecimento do corpo da vítima é limitado a um único familiar/responsável, atendidas as 
seguintes regras: 

I – É vedado qualquer contato direto entre o familiar/responsável e o corpo da vítima, 
mantendo uma distância mínima 02 (dois) metros do corpo; 

II – Quando houver a necessidade de aproximação com o corpo, o familiar/responsável 
deverá fazer uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção; 

III – Sempre que possível, o reconhecimento do corpo da vítima deverá ser realizado por 
meio de fotografias e vídeos, evitando-se contato e exposição. 

Art. 4º. Nos termos do §4º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020, quem descumprir as 
normas deste Decreto estará sujeito às penas do art.10, VII da Lei 6.437/77, concorrente com os 
artigos 267 e 268, ambos do Código Penal Brasileiro. 

Art. 5º. Os atos de descumprimento do presente Decreto deverão ser autuados e registrados 
pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Guarda Municipal e Policias Militar e 
Civil e encaminhados à Promotoria de Justiça de Ipixuna do Pará para as providências criminais 
cabíveis. 

Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar 
a situação de emergência e calamidade, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Ipixuna do Pará, 13 de maio de 2020. 

 
 

Katiane Feitosa da Cunha 
Prefeita de Ipixuna do Pará. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

