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  DECRETO Nº 7802, DE 30 DE ABRIL DE 2020                            
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-
19 RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE 
VELÓRIOS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”. 
 

  
 O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito 
Municipal de Paulínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, 
VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,  
 
 Considerando as medidas de segurança 
sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 
2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de 19 de março de 2020; e 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 
20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, 
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 
 
 Considerando as orientações do Ministério da 
Saúde consubstanciadas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020; 
 
 Considerando a necessidade de conter a 
propagação de infecção e transmissão local e de preservar a Saúde Pública; 
  
 
 D E C R E T A:  
 
  
 Art. 1º. Os velórios de pessoas não qualificadas 
como suspeitas de COVID-19 (Coronavírus) deverão obedecer às seguintes 
medidas: 
 
 I - o número de familiares presentes à cerimônia 
de velório e no sepultamento fica limitado a 06 (seis) pessoas, com a 
possibilidade de adoção de sistema de rodízio, evitando sempre aglomeração; 
 
 II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado 
a 1 (uma) hora de duração; 
 
 III - a cerimônia de velório deverá ocorrer 
obrigatoriamente entre as 7h (sete horas) as 16h (dezesseis horas);  
 
 IV - os responsáveis pela organização e 
realização da cerimônia de velório deverão providenciar avisos, a serem afixados 
em local de fácil visualização, recomendando que pessoas maiores de 60 
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(sessenta) anos, grávidas, crianças menores de 12 (doze) anos 
e portadores de comorbidades não ingressem no local; e 
 
 V – as pessoas e/ou familiares com sintomas 
relacionados à gripe, como tosse, febre, ou sob qualquer suspeita de 
contaminação, não devem comparecer aos velórios, devendo permanecer em 
isolamento em seu domicílio. 
 
 Parágrafo único. Durante o período da 
pandemia do COVID-19, não será permitida a realização de velórios em igrejas, 
templos, auditórios e salão nobre de instituições públicas ou privadas. 
 
 Art. 2º. Nos casos de realização de cerimônia de 
velório de acordo com o previsto no artigo 1º deste Decreto, deve o responsável 
pelo serviço disponibilizar no local da cerimônia as medidas de segurança 
sanitária, a exemplo de água, sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70% 
(setenta por cento) para a higienização das mãos e medidas de distanciamento. 
 
 Parágrafo único. Os responsáveis pelo serviço 
funerário deverão tomar todas as medidas de segurança conforme orientações 
normativas expedidas pelas autoridades sanitárias. 
 
 Art. 3º. No caso de óbito de pessoas com 
diagnóstico confirmado ou suspeito de COVID-19 (coronavírus), os corpos 
deverão ser embalados em sacos de óbito devidamente identificados, colocados 
em urnas lacradas, e seguir diretamente para o sepultamento, sem a realização 
de cerimônia de velório e sem público presente no cemitério, podendo ser 
acompanhado por apenas dois familiares ou representantes da família. 
 
 Art. 4º. Todos aqueles que forem manusear os 
corpos de pessoas suspeitas ou confirmadas de contaminação pelo COVID-19 
(coronavírus) devem estar equipados com os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades 
sanitárias responsáveis. 
 
 Art. 5º. O Poder Público Municipal deve dar 
ampla publicidade a este Decreto, sendo que constitui obrigação dos serviços 
funerários a afixação e a adoção das normas constantes deste Decreto em suas 
dependências. 
 
 
 Art. 6º. Este decreto entrará em vigor da data de 
sua publicação, e surtirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia do COVID-19. 
 
    
 Paulínia, 30 de abril de 2020. 
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 EDNILSON CAZELLATO 
      Prefeito Municipal 
 
  
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
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