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DECRETO Nº 4.082 DE 16 DE MAIO DE 2020.

Regulamenta os cuidados com corpos de
casos

suspeitos

ou

confirmados

de

COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-Ba e;
CONSIDERANDO que em dezembro de 2019, em Wuhan, China, um novo Corona vírus
(COVID-19) foi identificado como causa de doença respiratória aguda grave (COVID-19).
CONSIDERANDO que em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou o surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional
(ESPII) e, em março de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi
declarada a pandemia;
CONSIDERANDO as definições de caso suspeito e confirmado de COVID-19 adotadas
pelo

Ministério

da

Saúde

estão

disponíveis

neste

endereço

eletrônico:

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-adoenca#casossuspeito;
CONSIDERANDO A transmissão da COVID-19 se dá pelo contato pessoa-a-pessoa e
por meio de fômites e o fato de que o vírus SARS-COV-2 pode permanecer viável em
superfícies ambientais por 24 horas ou mais;
CONSIDERANDO que a transmissão de doenças infecciosas também pode ocorrer por
meio do manejo de corpos, sobretudo em equipamentos de saúde. Isso é agravado por
uma situação de ausência ou uso inadequado dos equipamentos de proteção individual
(EPI).

CONSIDERANDO que os profissionais envolvidos com os cuidados com o corpo ficam
expostos ao risco de infecção;
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CONSIDERANDO que os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da
COVID-19 NÃO são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes
fechados.

CONSIDERANDO que a autópsia NÃO deve ser realizada e é desnecessária em caso
de confirmação ante morte da COVID-19;

CONSIDERANDO o risco aumentado de complicações de piores prognósticos da
COVID-19, recomenda-se que profissionais com idade igual ou acima de 60 anos,
gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares, oncológicas ou
imuno deprimidos não sejam expostos às atividades relacionadas ao manejo de corpos
de casos confirmados/ suspeitos pela COVID-19;
CONSIDERANDO a possibilidade de monitoramento, recomenda-se que sejam
registrados nomes, datas e atividades de todos os trabalhadores que participaram dos
cuidados post-mortem, incluindo a limpeza do quarto/enfermaria;
CONSIDERANDO

que

É

necessário

fornecer

explicações

adequadas

aos

familiares/responsáveis sobre os cuidados com o corpo do ente falecido.

DECRETA:
DO MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19.
Art. 1º - Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID19, devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais
estritamente necessários (todos com EPI).
I - Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são:
a) Gorro;
b) Óculos de proteção ou protetor facial;
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c) Avental impermeável de manga comprida;
d) Máscara cirúrgica;
II - Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como extubação ou
coleta de amostras respiratórias, usar:
a) Luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento;
b) Botas impermeáveis;
Art. 2º - Para remover os tubos, drenos e cateteres do corpo deve ser realizado com
cuidado, devido a possibilidade de contato com os fluidos corporais.
Art. 3º O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito imediatamente e em local
adequado.
Art. 4º Deve ser higienizado e bloqueado todos os orifícios de drenagem de feridas e
punção de cateter com cobertura impermeável;
Art. 5º Devem ser limpas as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;
Art. 6º No procedimento do manuseio deve-se tapar/bloquear orifícios naturais (boca,
nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento de fluidos corporais;
Art. 7º É limitado o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável, sendo
recomendado que não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo,
mantendo uma distância de dois metros entre eles;
Art. 8º Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer
uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;
Art. 9º Recomenda-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento
do corpo possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição.
Art. 10º Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, devese manipular o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou
extravasamento de fluidos corpóreos;
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Art. 11º Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número
do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF,
utilizando esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;
Art. 12º É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e
marcas de nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;
Art. 13º NÃO é recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento);
Art. 14º Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas:
I.

enrolar o corpo com lençóis;

II.

colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja
vazamento de fluidos corpóreos);

III.

colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%,
solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa,
compatível com o material do saco.

IV.

Colocar etiqueta com identificação do falecido.

V.

Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico:
COVID-19, agente biológico classe de risco 3;

VI.

Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim.

§1º. Em caso de reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução
clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa;
§2º. Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e
sinalizado como COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
Art. 15º. O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos
familiares/ responsáveis;
Art. 16º Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada 0,5%.
Art. 17º Após lacrada, a urna não deverá ser aberta.
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Art. 18º Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão
também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o fechamento do
caixão.
Art. 19º O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de
COVID-19, agente biológico classe de risco 3.
Art. 20º Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se
descartável) em lixo infectante.
Art. 21º Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão.
Art. 22º Não é necessário veículo especial para transporte do corpo.
Art. 23º Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que
transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que
acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo.
Parágrafo único. Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados
todos os cuidados apontados anteriormente.
DA OCORRÊNCIA DOMICILIAR E INSTITUIÇÕES DE MORADIA
Art. 24º Os familiares/responsável ou gestão das instituições de longa permanência que
reportarem o óbito deverão receber orientações para não manipularem os corpos e
evitarem o contato direto.
Art. 25º Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de
COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde. Essa
deverá proceder a investigação do caso:
I - Verificar a necessidade de coleta de amostras para o estabelecimento da
causa do óbito (caso o paciente seja caso suspeito).
Art. 26º A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as
medidas de precaução individual, conforme descrito anteriormente.
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Art. 27º O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa deve
impedir o vazamento de fluidos corpóreos).
Art. 28º Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos
ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%).
Art. 29º O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de
precaução e ser realizado, preferencialmente, em carro mortuário/rabecão ou outros.
I - Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado.
II - No necrotério, as recomendações devem ser seguidas como as descritas para o
manejo dos corpos de óbitos ocorridos em ambiente hospitalar.
OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO
Art. 30º As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém
realize manipulação/contato com os corpos.
Parágrafo único. O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência
dos óbitos em domicílio.
DA CONFIRMAÇÃO E/OU DESCARTE DE CASOS PARA COVID-19
Art. 31º Todo óbito confirmado para COVID-19 pelo SVO deve ser notificado
imediatamente ao sistema de vigilância local.
Art. 32º O sistema de vigilância epidemiológica local também deve tomar conhecimento
quando a causa da morte for inconclusiva ou descartada para COVID-19.
Art. 33º O transporte do corpo deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com
utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o vazamento de líquido.
Art. 34º O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o
transporte do corpo.
DA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO
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Art. 35º A declaração de óbito (DO) deve ser emitida pelo médico assistente, em caso
de morte ocorrida em hospitais e outras unidades de saúde ou em domicílio.
Art. 36º Nos casos em que a causa do óbito tenha sido esclarecida no SVO, fica a cargo
do médico patologista.
Parágrafo único. A Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas
(CGIAE/DASNT/SVS/MS), gestora do SIM em nível nacional, informa que o código
B34.2 (Infecção por corona vírus de localização não especificada) da CID-10 deve ser
utilizado para a notificação de todos os óbitos por COVID-19. Para os óbitos ocorridos
por doença respiratória aguda devido à COVID-19, deve ser utilizado também, como
marcador, o código U04.9 (Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS).
DAS INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E AMIGOS
Art. 37º Os velórios de pessoas não qualificadas como suspeitas de COVID-19 (Novo
Corona vírus) deverão obedecer às seguintes medidas:
I - o número de familiares presentes à cerimônia de velório fica limitado a 10 (dez)
pessoas;

II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado a 2 (duas) horas de duração;

III - a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoriamente entre as 7h (sete horas) e
16h (dezesseis horas); e
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 (sessenta) anos, grávidas, crianças menores de 12 (doze) anos
e portadores de morbidades não ingressem no local.
Art. 38º 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: água, sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70% (setenta por cento),
para a higienização das mãos.
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§ 1º As urnas funerárias deverão ser higienizadas com álcool líquido a 70% (setenta por
cento),

antes

de

serem

levadas

para

as

cerimônias

de

velório.

§ 2º Os responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar todas as medidas conforme
orientações normativas expedidas nos artigos anteriores.
Art. 39º No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito de
COVID-19 (Novo Corona vírus), os corpos deverão ser embalados em sacos de óbito,
colocados em urnas lacradas, que não devem ser abertas em nenhuma hipótese, e
seguir diretamente para o sepultamento, sem a realização de cerimônia de velório e sem
público presente no cemitério, podendo ser acompanhado por apenas um familiar ou
representante da família.
Art. 40º Todos aqueles que forem manusear os corpos de pessoas suspeitas ou
confirmadas de contaminação pelo COVID-19 (Novo Corona vírus) devem estar
equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados pelas normas
técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias responsáveis
Art. 41º Este Decreto entra em vigor em 16 de maio de 2020 e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus e não
revoga as medidas anteriormente publicadas pelo município, inclusive as multas e
demais punições já estabelecidas em caso de não observância às normas estabelecidas
pelos decretos municipais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, em 16 de maio de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 71, DE 27 DE MAIO DE 2020.
CONVOCA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, nos termos dos Arts. 37 da Constituição Federal, normas jurídicas municipais e
nas condições definidas no Edital 001/2018 vêm por meio do presente edital.

CONVOCAR:
Os cidadãos relacionados abaixo, aprovados no Concurso Publico realizado de acordo
com as normas do Edital nº. 001/2018, e a homologação publicada em 14 de dezembro
de 2018 na Edição nº 3052, para realização da Avaliação Médica no Posto de Saúde
Salústio Palma – Cairu – Bahia, no dia 04 de junho de 2020, das 08:00h às 14:00h, para
o cargo de Técnico de Enfermagem, munidos dos exames: hemograma completo, raios-x
do tórax, glicemia, tipo sanguíneo e fator RH, triglicérides e colesterol, em conformidade
com o Edital.
TECNICO DE ENFERMAGEM

1. NILZETE BRITO GALDINO LINS
2. JOSELANE SANTOS DE JESUS LIMA
3. MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA

a) Os candidatos que deixar de realizar, por qualquer motivo a avaliação médica no
prazo estabelecido no Edital de Convocação será considerado desistente e não será
nomeado, para os candidatos considerados APTOS na avaliação médica, deverá
apresentar entre os dias 04 de junho de 2020 a 11 de junho de 2020, no setor de
Recursos Humanos na Prefeitura, a documentação exigida, no capítulo XIV do Edital
nº 01/2018, que são: apresentar possuir e comprovar, através de cópia autenticada, o
pré-requisito para o Cargo, estar em dia com as obrigações resultantes da legislação
eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar, apresentando os devidos
comprovantes, estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, não ter sido
exonerado ou demitido por justa causa ou a bem do serviço por quaisquer dos órgãos
da administração pública, possuir aptidão física e mental, apresentar certidões
negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Comum dos
1
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Estados nos quais tenha o candidato residido nos últimos cinco anos, sendo que as
indigitadas certidões não podem contar mais de seis meses, sob pena de recusa das
mesmas, apresentar cópias autenticadas dos seguintes documentos: RG; CPF; Título
de Eleitor; Carteira de Trabalho; PIS/PASEP (se possuir); comprovante de residência;
Certidão de Nascimento ou de Casamento (conforme o respectivo estado civil);
Certidão de Nascimento dos (as) filhos(as) com idade até 21 anos, cartão de
vacinação dos(as) filhos(as) com idade até de 07 anos, comprovante de matrícula e
frequência escolar dos(as) filhos(as) com idade entre 06 e 14 anos. Apresentar
Declaração de não acúmulo de cargos públicos, apresentar declaração de bens,
apresentar 01(uma) foro 3x4 atual, apresentar certidão de tempo de contribuição.
b) O candidato que não apresentar na data a documentação comprobatória dos
requisitos exigidos no capitulo XIV do Edital, será considerado desistente e não
será nomeado.
c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em 27 de maio de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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