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DECRETO Nº 2.826, 

DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

ALTERA O DECRETO 2.823, DE 24 DE AGOSTO 

DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso de 

suas atribuições legais. 

Considerando os notórios dados atualizados sobre o recrudescimento do 

contágio do Coronavírus – COVID-19 e a dificuldade no tratamento das pessoas 

contaminadas; 

Considerando o teor da Lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e do 

Decreto estadual 64.862, de 23 de março de 2020; 

Considerando a Resolução SS-32, de 20 de março de 2020 que dispõe sobre 

as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia Covid-

19; 

Considerando as últimas especificações para o funcionamento de prédios 

destinados a velórios e funerais municipais no que tange à prevenção do Coronavírus; 

Considerando ainda algumas medidas de prevenção relacionadas aos 

banheiros municipais; 

D E C R E T A:  

Art. 1º - Acrescentam-se os artigos 6º-A e 6º-B ao Decreto 2.823, de 24 de agosto de 2020, 

com as seguintes redações: 

Art. 6°-A – O funcionamento dos prédios destinados a velórios e funerais 

neste Município dar-se-á das 07 às 22 horas diariamente, enquanto persistir 
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o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. 

§ 1º -  As cerimônias fúnebres nos prédios mencionados no “caput” deste 

artigo não poderão superar o prazo de 06 horas. 

§ 2º - Se o sepultamento não ocorrer dentro do horário permitido, deverá ser 

fechado e reaberto no dia seguinte. 

§ 3º - Os servidores públicos e terceiros presentes no local deverão 

obrigatoriamente utilizar máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o 

nariz e utilizarem álcool em gel continuamente para limpeza das mãos. 

§ 4º - Os servidores públicos orientarão as pessoas a manter o 

distanciamento mínimo de 2 (dois) metros uma da outra dentro dos prédios. 

§ 5º - Deve ser observado o limite de 5 (cinco) pessoas por vez dentro de 

cada prédio, com revezamento e obedecida a distância já estabelecida, como 

medida de prevenção. 

§ 6º - Fica proibida a entrada de pessoas pertecentes ao grupo de risco, salvo 

se forem parentes do “de cujus”, em linha reta ou colateral até o terceiro 

grau. 

§ 7º - Na hipótese de falecimento por suspeita ou confirmação pelo contágio 

do novo coronavírus, a cerimônia fúnebre não será realizada e o enterro será 

feito de forma imediata. 

§ 8º - Durante os sepultamentos as urnas deverão ser mantidas fechadas. 

§ 9º - Os velórios municipais ficarão sempre ventilados e será proibido o uso 

de ar condicionado. 

§ 10 - Os velórios municipais terão à disposição água, sabão, papel toalha e 

álcool em gel para higienização das mãos. 

§ 11 – Fica proibida a realização de velórios domiciliares, em sedes de 
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entidades religiosas ou associações de natureza privada ou sem fins 

lucrativos. 

§ 12 – Os sepultamentos devem ser realizados exclusivamente pelos 

coveiros, respeitado o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as 

pessoas presentes no local. 

 

Art. 6º-B - O Departamento de Administração deverá intensificar a 

higienização dos banheiros públicos, estabelecendo rotina de limpeza com 

prazos inferiores a 3 (três) horas, observando os protocolos de vigilância 

sanitária, disponibilizando especialmente material destinado ao combate do 

Coronavírus – Covid-19. 

Art. 2º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em sentido contrário. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

 EM 03 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO   
  

  


