
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CGC.: 14.217.368/0001-10 
www.santabrigida.ba.gov.br 

gabinete@santabrigida.ba.gov.br 
prefeito@santabrigida.ba.gov.br 

 

Praça Pedro Batista, 296 
Tel.: (75) 3698 – 2151 / 3698 – 2156 / 3698 – 2157 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 439/2020, de 23 de junho de 2020. 
 
 

Dispõe sobre medidas de enfrentamento 
à pandemia da COVID-19 (Novo 
Coronavírus) relativas à realização de 
velórios no Município de Santa Brígida, 
Estado da Bahia, e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA/BA, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, que declara em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do COVID-19. CONSIDERANDO 
às Recomendações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, determinando à adoção de 
providências emergenciais, com o fim de evitar a proliferação do COVID-19 em somação 
às ações enfrentadas pela municipalidade. 
 
CONSIDERANDO, ainda, as orientações do Ministério da Saúde referente ao manejo de 
corpos no contexto do novo coronavírus consubstanciada na Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020; 
 
  

DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Devido o risco de transmissão do Coronavírus pelos presentes, NÃO será 
permitida a realização de velório independente da causa do óbito. 
 
I. Para os óbitos ocorridos em serviços de saúde, a funerária deverá receber o corpo 
acondicionado em saco impermeável, desinfetado externamente (com álcool a 70º%, ou 
solução clorada [0.5% a 1%]), à prova de vazamento, 
 
II. O translado dos corpos ocorridos em unidades hospitalares, deve ser encaminhado 
diretamente para o cemitério para sepultamento. 
 
III. A retirada do corpo do domicílio deverá ser feita por agente funerário, após 
acondicionamento do mesmo em saco impermeável (esse saco deve impedir o vazamento 
de fluidos corpóreos) e ser encaminhado imediatamente para o sepultamento. 
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IV. Os responsáveis pela prestação de serviços funerários deverão providenciar avisos, a 
serem afixados em locais de fácil visualização, com orientações de prevenção e segurança 
para o controle e combate do novo coronavírus, além de utilizar obrigatoriamente os EPI’s 
recomendados para toda a equipe que maneja os corpos, quais sejam: 
 
a) Gorro; 
b) Óculos de proteção ou protetor facial; 
c) Avental impermeável de manga comprida; 
d) Máscara cirúrgica; 
 
§1º Os responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar todas as medidas regulamentadas 
pelo Ministério da Saúde, para o manejo seguro de corpos no contexto do (novo 
coronavírus), além das diretrizes da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, 
anexos a este Decreto, bem como as demais orientações normativas expedidas pelas 
autoridades sanitárias. 
 
§2º Em caso de ocorrência de óbito durante a noite, ficam as prestadoras de serviços 
funerárias obrigadas a realizar o funeral, seguindo as medidas cabíveis de acordo com a 
Nota Técnica que se encontra nas unidades de saúde COE SAÚDE Nº 09 DE 27 DE 
MARÇO DE 2020 (ATUALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020). 
 
Art. 2º - No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado e/ou suspeito de 
COVID-19 (Novo Coronavírus), os corpos deverão ser embalados em sacos de óbito, 
colocados em urnas lacradas e higienizadas com álcool a 70%, ou solução clorada 0,5% a 
1% ou outro saneante regulamentado pela ANVISA, as quais não devem ser abertas em 
nenhuma hipótese, e seguir diretamente para o sepultamento sem a realização de cerimônia 
de velório e sem público presente no cemitério, recomendando a participação de, no 
máximo, 10 pessoas, com distanciamento social de 2 metros, visando evitar a disseminação 
do Novo Coronavírus entre as pessoas. 

 
Art. 3º - Casos de óbitos em domicílios sem assistência médica, os gestores municipais 
deverão disponibilizar um profissional médico para constatação do óbito, para emissão da 
Declaração de Óbito com base na história clínica ou autopsia verbal do falecido, bem como 
fornecimento de orientações para sepultamento. Ficando a equipe da COVID-19 
responsável pela coleta da amostra de swab da orofaringe, nos casos de óbito suspeito pela 
COVID-19. 
 
Art. 4º - Todos aqueles que manusearem os corpos de pessoas suspeitas ou confirmadas de 
contaminação pelo COVID-19 deverão estar munidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias 
responsáveis. Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa 
são: 
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I - Gorro; 
II - Óculos de proteção ou protetor facial; 
III - Avental impermeável de manga comprida; 
IV - Máscara cirúrgica (Se for necessário realizar procedimentos que gerem aerossol, como 
extubação ou coleta de amostras respiratórias, será necessária usar a N95, PFF2 ou 
equivalente, além do protetor da face); 
V - Luvas (Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento); 
VI - Botas impermeáveis. 

 
Art. 5º - Os encarregados de colocar o corpo na sepultura, mausoléu, cova, etc. devem usar 
luvas e higienizar as mãos com água e sabonete líquido, após retirada das luvas, devendo 
fazer uso dos seguintes EPI’s: 
 
I - Protetor solar (Com repelente de insetos);  
II - Calçado de segurança tipo Bota de Borracha: proteção contra umidade e produtos 
químicos; 
III - Luvas de procedimento; 
IV - Óculos de segurança: proteção dos olhos contra gotículas; 
V - Macacão impermeável; 
VI - Máscara. 
 
Art. 6º - Em caso de descumprimento deste decreto, ou inobservância das medidas 
sanitárias de prevenção e controle do novo Coronavírus, ficam os organizadores da 
cerimônia e/ou responsáveis pelos serviços funerários, sujeitos as sanções administrativas 
e/ou judiciais, dentro dos parâmetros legais previamente estabelecidos. 

 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e surtirá seus efeitos 
enquanto perdurar a situação de emergência temporária no Município, declarada pelo 
Decreto Municipal nº 405/2020, de 25 de março de 2020. 
  
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
  
Gabinete do Prefeito, em 23 de junho de 2020. 

 
 
 
 

CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES 
Prefeito Municipal 
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