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DECRETO Nº 8.176/PMC/2021 
 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE 
VELÓRIOS E CERIMÔNIAS FÚNEBRES NO 
PERÍODO DE PANDEMIA, REGULAMENTA O 
USO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que 

dispõe o art. 196 da Constituição Federal, art. 93, inciso I e art. 94, inciso II, da Lei Orgânica 
Municipal; 

 
CONSIDERANDO a existência de pandemia causada pelo COVID-19, nos 

termos declarados pela Organização Mundial de Saúde – OMS; 
 

CONSIDERANDO que os Municípios legislarão sobre assuntos de interesse 
local, conforme estabelece o artigo 122 da Constituição do Estado de Rondônia, observado o 
disposto no art. 30, incisos I a IX da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF, no bojo do 

julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 672 e da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade - ADI n° 6.341, reafirmou a competência concorrente dos 
municípios para legislarem sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e 

executarem ações de vigilância sanitária e epidemiológica, nos termos dos inciso II  do artigo 
23, inciso I do artigo 30, inciso I do artigo 198 e inciso II do artigo 200, todos da Constituição 
Federal; 

 
CONSIDERANDO a Sumula Vinculante n° 38 do Supremo Tribunal Federal; 
 
CONSIDERANDO que as medidas ora impostas podem ser revogadas a 

qualquer momento; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Os velórios e as cerimônias fúnebres dos falecidos decorrentes de 
casos confirmados ou suspeitos por coronavírus (Sars-covid 2) ficam proibidos no Município, 
devendo o sepultamento ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades 
competentes e em féretro lacrado. 

Parágrafo único. Consideram-se casos suspeitos aqueles notificados no 
sistema de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, assim como os casos em que a necropsia 
indicar que o falecimento se deu por suspeita de Covid-19. 

Art. 2º. Ficam autorizados os velórios e as cerimônias fúnebres, em espaço 
público ou particular, dos falecidos por outras causas não relacionadas a Covid-19, sem 
limitação de horário, desde que realizados em local aberto ou ventilado, com limite de 
ocupação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e, com as seguintes 
observações: 

I – A Capela mortuária municipal funcionará de segunda-feira a domingo, das 
07h00min às 17h00min horas; 
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II – Será permitida a entrada apenas de pessoas com máscara, assim 
como deverão ser disponibilizados lavatório com água, sabão, papel toalha e álcool em 
gel a 70% para higienização das mãos dos visitantes durante todo o velório; 

III - O local do velório deverá estar ventilado de forma natural ou mecânica e, 
será mantido entre os presentes o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e cinqüenta 
centímetros); 

IV - É obrigatória a higienização minuciosa e constante do ambiente em 
que se realizará o velório, bem como, dos assentos, equipamentos e/ou materiais que 
porventura venham a ser utilizados no local; 

V - É proibida a presença de crianças, idosos, grávidas e pessoas com 
doenças imunossupressoras, exceto parentes em linha reta ou colateral do falecido; 

VI - Os sepultamentos deverão ser realizados exclusivamente pelos coveiros, 
com distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e cinqüenta centímetros) das demais 
pessoas que comparecerem ao ato.  

Parágrafo único. Havendo mais de um falecimento a ser velado no mesmo 
dia, será realizado na Capela municipal o velório de um corpo por vez, respeitada a ordem 
de liberação pela(s) funerária(s). 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as disposições 
do Decreto n. 8.021/PMC/2021. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Cacoal/RO, 12 de maio de 2021. 
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