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DECRETO NO O4/2022

DATA: 25/01I2022

SdMuしA: Revoga o dec「eto nO　38/2021 e

reguIamenta ve16rios e servi9OS funer釦os durante

a pandemia causado peio novo Coronavirus.

Mario Eduardo Lopes Pau書ek, Prefeito Municipa! de Mari6polis, Estado do Parana, nO

uso de suas atribui96es legalSう

CONSIDERANDO, manejo de Corpos no contexto da doenca causada peio Co「ona v血s SARS-

COV-2, 2a edi9aO - nOV.2020, M面ste「io da Saude;

CONSIDERANDO, Notas O「ientativas nO Ol/2020 e nO 19/2020 SESA-PR;

CONS旧ERANDO a Resolu9aO nO l.035, de 24 de agosto de 2020 SESA-PR;

CONSIDERANDO que as medidas res輔vas pode「ao ser revistas a qualquer tempo, COm base na

Si(uaきao epidemioI6gica do Munic(pio em relacao aos casos do novo Coror¥aVIrus,

DECRETA:

ArL IO ・ Ficam estabelecidas medidas restritivas as atividades e servi9OS funen緬os, Visando a

PrOte9aO da coIetividade, de acordo com a situa9aO ePid全mica do novo Coronavirus:

§ 1O - VeI6「jos c山O 6bito seja suspeito ou tenha confi「maeao de COVID-19, eSt5o Iiberados desde

que tenham dura9aO mさ蘭ma de 6 (Seis) horas.

§ 2O “ VeI6rios c巾o 6bito envoiva out「os casos ou de casos descartados para COVID-19, devem ser

tratados nas condie6es habituais.

§ 3O - Os funerais devem ser rea陀ados mediante a observa鋳o das recomendae6es de uso de

mascara, distanciamento flsico’etiqueta respirat6ria' limpeza e desinfece割o do ambiente, higjene

de maos, entre OutrOS.

○ ○ lndispensavel o uso de mおcara e uso f「equente de alcoo1 70% (Setenta POr CentO〉.

§ 4O “ Pessoas que apresentam sintomas respiratchos como: febre, tOSSe, dor de garganta, COriza

Ou COngeStゑO naSaI, naO devem frequenta「 ve16rios, mantendo-Se em isolamento social,

A巾2〇 ° Este Dec「eto, entra em Vigor a partir da data de sua pubIica9昌o, ficando 「evogado o dec「eto

nO 38/2021 , bem como as disposICOeS em COntr卸o.

Gabinete do Prefeito Munjcipal de Mari6polis em 25 dejaneiro de 2022,
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