
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 060, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.

REGULAMENTA  NO  ÂMBITO  DO
MUNICÍPIO  DE  IPANGUAÇU/RN  OS
CUIDADOS  A  SEREM  OBSERVADOS  NO
SEPULTAMENTO  DE  PESSOAS
FALECIDAS  EM  DECORRÊNCIA  DA
COVID-19.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  IPANGUAÇU,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  usando de suas
atribuições  legais,  e  com  fundamento  na  Lei  Orgânica
Municipal, e

CONSIDERANDO  a  Recomendação  Ministerial  nº
341825/2020 enviada para a Secretaria Municipal de Saúde de
Ipanguaçu/RN  para  acompanhamento  e  orientação  sobre  os
cuidados no sepultamento de pessoas vitimadas em decorrência
do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbito
da  Administração  Pública  Municipal,  a  Recomendação
Ministerial expedida.

D E C R E T A:

Art.  1º  -  Este  Decreto  regulamenta  no  âmbito  da
Administração  Pública  Municipal  de  Ipanguaçu/RN,  os
cuidados  a  serem  observados  no  sepultamento  de  pessoas
falecidas  em  decorrência  da  Covid-19,  devendo  os
profissionais  de  saúde,  familiares  das  pessoas  vitimadas  em
decorrência do COVID-19, e, demais familiares das vítimas de
mortes natural  ou violenta,  empresa de serviços funerários e
vigilância  em  saúde,  obedecerem  as  medidas  determinadas
neste Decreto.

Art. 2º - Os familiares/responsáveis que reportarem o óbito de
paciente  suspeito  de  COVID-19,  ocorrido  em  casa,  deverão
receber orientações para não manipularem os corpos e evitarem
o contato direto.
Art.3º  -  Imediatamente  após  informação  do  óbito,  em  se
tratando de caso suspeito  de  COVID-19,  o  médico atestante
deve  notificar  a  equipe  de  vigilância  em  saúde,  na  qual
procederá a investigação do caso, verificando a necessidade de
coleta de amostras para o estabelecimento da causa do óbito;
Art.4º  -  A retirada  do  corpo  deverá  ser  feita  por  equipe  de
saúde  e/ou  agentes  funerários,  observando  as  medidas  de
precaução individual;
Art.5º - O corpo, se possível, deverá ser envolto em lençóis e
em bolsa plástica que deverá impedir o vazamento de fluídos
corpóreos;
Art.7º  -  Os  residentes  com  o  falecido  deverão  receber
orientações de desinfecção dos ambientes e objetos com uso de
solução clorada 0,5% a 1%,
Art.8º  -  O  corpo  do  ente  falecido  deverá  ser  entregue  à
empresa  de  serviços  funerários  escolhida  pela  família,  que
deverá acomodá-la em urna lacrada e que não poderá ser aberta
posteriormente.
Art.9º - Não será permitida a realização de velórios e funerais
de pessoas confirmadas ou suspeitas da COVID-19, devendo o
enterro  ser  realizado  imediatamente  após  a  preparação
funerária;
Parágrafo  Único.  Em caso  de  confirmação  ou  suspeitas  de
pessoas  com COVID-19,  o  enterro  deverá  ocorrer  no  limite
máximo de 10 (dez) pessoas, não pelo risco biológico do corpo,
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mas sim pela contraindicação de aglomerações.
Art.10º  -  Nos  demais  casos  de  morte  natural  ou  violenta,
orienta-se que os não realizarem velórios e funerais diante do
grande  risco  de  contágio  e  disseminação  do  COVID-19,
enquanto  perdurarem  os  períodos  de  isolamento  social  e
quarentena, contudo, caso realizem:
I – Mantenham a urna funerária fechada durante todo o velório
e funeral, evitando qualquer contato (toque/beijo) com o corpo
do falecido em qualquer momento post-mortem.
II – Disponibilizem água, sabão, papel toalha e álcool em gel
70% para higienização das mãos durante todo o velório.
III- Que a urna seja disposta em local aberto ou ventilado.
IV-  Evitem,  especialmente,  a  presença  de  pessoas  que
pertençam ao grupo de risco para agravamento da COVID-19
de  idade  igual  ou  superior  a  60  anos,  gestantes,  lactantes,
portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos.
V  –  Não  permitam  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.
VI-  Não  permitam  a  disponibilização  de  alimentos.  Para
bebidas,  devem-se  observar  as  medidas  de  não
compartilhamento de copos.
VII-  Na  cerimônia  de  sepultamento  não  será  permitido
aglomerado  de  pessoas,  respeitando  a  distância  mínima  de,
pelo menos, dois metro entre elas, bem como outras medidas
de isolamento social e de etiqueta respiratória.
Parágrafo Primeiro. Nos demais casos de morte natural  ou
violenta o enterro também deverá ocorrer no limite máximo de
10  (dez)  pessoas  em  decorrência  da  contraindicação  de
aglomerações pela disseminação do contágio do COVID-19.
Parágrafo  Segundo.  A  equipe  psicossocial  do  município
deverá fornecer todas as explicações sobre os cuidados com o
corpo e despedida do ente falecido.

Art.  11.  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, em 23 de outubro de 2020.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito 
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