
DECRETO Nº 2511/2020

ESTABELECE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 
PREVENÇÃO  AO  CONTÁGIO  PELO  NOVO 
C O R O N A V Í R U S  ( C O V I D 1 9 ) , 
ESPECIFICAMENTE  EM  RELAÇÃO  AO 
FUNCIONAMENTO  DOS  CEMITÉRIOS 
MUNICIPAIS,  NAS  SITUAÇÕES  QUE 
MENCIONA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor;

CONSIDERANDO que  a  classificação  da  situação  mundial  do  Novo Coronavírus  como 
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 
forma  simultânea,  não  se  limitando  a  locais  que  já  tenham  sido  identificadas  como  de 
transmissão interna;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e, no caso 
da Administração Municipal, a prestação de serviços essenciais à coletividade;

CONSIDERANDO que não há evidências de transmissão do vírus em pessoas que ainda não 
apresentaram sintomas;

CONSIDERANDO que a COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idoso e 
pessoas com doenças crônicas;

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos aliado com a ampliação de 
rotinas  de limpeza em áreas  de circulação são suficientes  para  a  redução significativa do 
potencial do contágio;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Poder  Público  reduzir  as  possibilidades  de  contágio  do 
coronavírus (Sars-COV-2), causador da doença COVID-19;

CONSIDERANDO que, até este momento, a concentração da contaminação das pessoas e 
dos surtos da doença se encontra em outros países;

CONSIDERANDO alguns casos confirmados no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO alguns casos suspeitos na Região;
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 46/970/2020;

D E C R E T A:

Art. 1°. O horário de funcionamento dos cemitérios municipais será das 08:00 h até as 17:00 
h, vedando-se o recebimento de corpos após o horário de fechamento. 



§ 1º. De forma a evitar aglomeração de pessoas, as cerimônias fúnebres (Velórios) deverão 
respeitar o limite de 06 pessoas por vez, dentro das capelas;

§  2º.  Fica  proibida  a  entrada  de  crianças,  idosos  e  pessoas  inclusas  no  grupo  de  risco, 
conforme orientações da Organização Mundial de Saúde;

§ 3º. As cerimônias fúnebres (Velórios) terão duração de no máximo 15 (quinze) minutos;

§ 4º. Fica proibida a aglomeração de visitantes pelas áreas internas e externas dos espaços 
destinados aos velórios.

 Art.  2º.  Nos casos em que o falecimento tenha decorrido em razão de contaminação ou 
suspeita  de  contaminação pelo  novo CORONAVÍRUS (COVID-19),  fica  terminantemente 
proibida a realização de cerimônia fúnebre (Velório). 

Art.  3º.  As  medidas  previstas  neste  Decreto  podem  ser  ampliadas,  complementadas  ou 
revogadas de acordo com o avanço da pandemia.

Art. 4º. Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, 
ficam autorizados, desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de atender ao interesse 
público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis, estando sujeitos os infratores às cominações previstas no art. 10, VII da Lei Federal 
nº 6.437/1977 e art. 268 do Código Penal. 

Art.  5º.  O encerramento da aplicação das  medidas  para  enfrentamento da emergência  de 
saúde  pública  de  importância  internacional  em  decorrência  da  infecção  humana  pelo 
coronavírus fica condicionada à avaliação de risco realizada pelo Gabinete de Enfrentamento 
à COVID-19.

Art. 6º.  O Gabinete de Enfrentamento à COVID-19 manterá dados públicos e atualizados 
sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência 
pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras


