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Antônio Gonçalves

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO GONÇALVES
DECRETO Nº 024/2020
De 25 de março de 2020
“Dispõe sobre recomendações e medidas de
prevenção em Velórios e cerimônias
fúnebres
durante
o
período
de
enfrentamento do COVID-19 no âmbito
territorial
do
município
de
Antônio
Gonçalves.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTÔNIO GONÇALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, conforme disposto em Lei Orgânica Municipal, em
observância ao disposto na Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM n.
356, de 11 de março de 2020.
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03 de fevereiro
de 2020, declarou situação de emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de regulamentação, no Município de Antônio
Gonçalves, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus;
CONSIDERANDO que no que pese no Município de Antônio Gonçalves, até o momento, não
registra nenhum caso de Coronavírus suspeito ou confirmado, cabe à Administração Pública
adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no
âmbito do seu território;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e
preservar a saúde da população em geral; e,
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica instalada no país é altamente dinâmica e a
necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de responsabilidade do Poder
Executivo Municipal,
DECRETA:
Art. 1º- Os velórios no âmbito do município devem observer e atender as seguintes
recomendações:
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– Que somente familiares compareçam às cerimonias funerárias, evitando assim
aglomerações, devendo observar a proibição de alglomerações superior a 50 pessoas.

I

II

– Que o seputamento seja realizado preferencialmente no mesmo dia do falecimento.

III – Que as pessoas oficialomente enquadradas em grupo de risco não compareçam à velório,
ou que sejam definidos os horários específicos e exclusivos para a presença desse grupo.
IV – Que as empresas funerárias se abstenham de levar para as cerimonias de
despedidas quaisquer itens como (bebedouro, cadeiras, toldos, comidas etc.)
V – Que todos os ambientes e veículos funerários utilizados durante o período da
quarentena sejam imediatamente limpos e desinfetados.
VI – Que todos os ambientes de trafego de pessoas e corpos sejam mantidos limpos e
arejados.
VII – que sejam reforçados todos os protocolos de utilização de EPIs e de higienização
dos ambientes funerários
VIII – Que as pessoas falecidas com causa mortis declarada em decorrência do coronavirus sejam
sepultadas imediatamente sem a realização de velórios.

Art. 2º - A não observância das medidas de isolamento e da quarentena é reputada conduta
ilícita tipificada no art. 268 do Código Penal Brasileiro e enseja a implementação de medidas
administrativas de suspenção de alvará de funcionamento entre outras, vejamos:
“Art. 268 – Infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa: Pena – detenção, de um mês a um ano, e
multa.”
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto
perdurar o estado de emergência nacional e/ou estadual decorrente da contaminação pelo
coronavírus.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de março de 2020.

Roberto Carlos Dantas Lima
Prefeito Municipal
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Atos Administrativos
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