Manaus, sábado, 11 de abril de 2020.
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Poder Executivo – Edição Extra
DECRETO Nº 4.801, DE 11 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre medidas excepcionais para
realização de velórios e sepultamentos no
município de Manaus durante o estado de
emergência em saúde pública causada pelo
novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.780, de 16 de março de
2020, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial
no Município de Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março
2020, que declara estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a expressa recomendação do Ministro
da Saúde para que sejam adotadas medidas de distanciamento social
com o fito de coibir a proliferação do contágio pelo COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de ordenar a realização
de velórios e sepultamentos nos Cemitérios de Manaus;
CONSIDERANDO as recomendações referentes ao
manejo de corpos no contexto do novo coronavírus (COVID-19) e outras
questões gerais acerca desses óbitos exaradas pela Secretaria de
Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 666/2020
ASJUR/GS/SEMULSP e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.21000.21024.0.000049 (Siged) (Volume 1),
DECRETA:
Art. 1º Os velórios de pessoas cuja causa mortis não se
deu em razão do novo coronavírus (COVID-19) deverão obedecer aos
seguintes critérios:
I – fica limitado a 10 (dez) o número de pessoas presentes
à cerimônia de velório;
II – o tempo da cerimônia de velório fica limitado a até 2h
(duas horas) de duração;
III – a cerimônia de velório deverá ocorrer,
obrigatoriamente, entre 7h (sete horas) e 15h (quinze horas);
IV – de forma a evitar aglomeração, as cerimônias de
velório deverão respeitar o limite máximo 5 (cinco) pessoas, por vez,
dentro da sala ou espaço destinado a cerimônia, mantendo-se a
distância mínima de 2 m (dois metros) entre os presentes; e
V – os responsáveis pela realização da cerimônia de
velório deverão:

a) providenciar avisos, a serem afixados em local de fácil
visualização, recomendando que as pessoas identificadas como
pertencentes ao grupo de risco, conforme relatórios da Organização
Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde – MS, não ingressem no
local; e
b) disponibilizar no local da cerimônia: água, sabonete
líquido, papel toalha e álcool em gel 70% (setenta por cento) para a
higienização das mãos.
Parágrafo único. Fica proibida a aglomeração de visitantes
pelas áreas internas e externas dos espaços destinados aos velórios.
Art. 2º Os responsáveis pelo serviço funerário deverão
tomar todas as medidas conforme orientações normativas expedidas
pelas autoridades sanitárias.
Art. 3º Durante o cortejo somente será permitido o tráfego
do veículo que conduza a urna funerária acompanhado de até, 2 (dois)
veículos particulares, limitada a participação na cerimônia de
sepultamento a 5 (cinco) pessoas.
Art. 4º No caso de óbito de pessoas com diagnóstico
confirmado ou suspeito do novo coronavírus (COVID-19), uma vez
realizada a preparação dos corpos pelas prestadoras de serviços, estes
deverão seguir imediatamente para o sepultamento ou cremação, sem a
realização da cerimônia de velório.
Art. 5º Nos casos previstos no art. 4º deste Decreto
poderão participar do cortejo apenas o veículo que conduza a urna
funerária e 1 (um) veículo particular, limitada a participação na cerimônia
de sepultamento a 3 (três) pessoas.
Art. 6º Em nenhuma hipótese deverão participar das
cerimônias de velório e sepultamento as pessoas identificadas como
pertencentes ao grupo de risco, conforme relatórios da Organização
Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde - MS.
Art. 7º No decorrer da cerimônia de sepultamento, os
participantes deverão respeitar a distância mínima de 2 m (dois metros)
entre elas.
Art. 8º Com o objetivo de atender ao interesse público e
evitar o perigo de risco coletivo, fica a Secretaria Municipal de Limpeza
Urbana – SEMULSP, assim como todos os outros órgãos públicos
competentes, autorizados a adotarem todas as medidas administrativas
para o cumprimento do disposto neste Decreto.
publicação.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 11 de abril de 2020.

Manaus, sábado, 11 de abril de 2020
DECRETO Nº 4.802, DE 11 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre o procedimento para
recebimento de doações de bens móveis e
serviços para auxílio no enfrentamento da
pandemia internacionalmente declarada de
COVID-19, e dá outras providências.

corrente nº 10.483-3 PMM/Doação COVID-19, de uso exclusivo para as
ações de combate ao COVID-19.
publicação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 11 de abril de 2020.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.780, de 16 de março de
2020, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial
no Município de Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março
2020, que declara estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de estabelecer
procedimentos para o recebimento de doações de bens móveis ou de
serviços para o enfrentamento da pandemia de coronavírus COVID-19
no Município de Manaus,

ANEXO I
TERMO DE COMODATO Nº /2020 – SEMSA
COMODATÁRIO: O MUNICÍPIO DE MANAUS - SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE
COMODANTE: XXXXX
OBJETO: Contrato de Comodato de XXXXX
PROCESSO Nº XXXXX
CONTRATO DE COMODATO DE XXXX QUE, ENTRE SI, FAZEM O
MUNICÍPIO DE MANAUS E A XXXXXX

DECRETA:
Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal ficam autorizados, de forma extraordinária, a receber bens em
doação ou comodato, assim como doações de direitos e serviços que
possuam relação com o enfrentamento da pandemia decorrente do novo
coronavírus COVID-19, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas e
jurídicas, obedecido o procedimento especial previsto neste Decreto, que
vigorará enquanto durar a pandemia.
§ 1º O interessado deverá apresentar proposta de doação
ou comodato, encaminhando-a em meio físico ou digital, contendo:
I – identificação e qualificação do subscritor da proposta;
II – descrição do bem móvel, direito ou serviço, com suas
especificações, quantitativos, prazo de vigência, validade ou execução e
outras características necessárias à definição e delimitação do objeto da
doação ou comodato;
III – valor estimado do bem móvel, direito ou serviço
ofertado, caso aferível a sua monetização; e
IV – declaração de propriedade ou posse do bem móvel a
ser doado ou cedido em comodato.
§ 2º A proposta, caso considerada adequada, deverá ser
autuada em processo eletrônico e, caso necessário, submetida à
apreciação técnica do setor destinatário.
§ 3º Caso a proposta seja considerada favorável ao
interesse público, o proponente interessado será comunicado
imediatamente, informando o local para entrega ou retirada do objeto da
proposta ou da prestação de serviços.
§ 4º Caso seja considerada inadequada na análise prévia
ou desfavorável na apreciação técnica, o proponente deverá ser
comunicado diretamente.
§ 5º Caberá ao setor destinatário formalizar o termo de
recebimento definitivo da doação tão logo ocorra a entrega.
§ 6º Não será necessária a formalização da doação em
instrumento jurídico específico, aperfeiçoando-se esta com a proposta, o
despacho de aceite e o termo de recebimento, salvo se assim o requerer
o doador.
§ 7º Em caso de comodato ou doação de serviços, deverá
ser lavrado termo padronizado, conforme modelos constantes nos
Anexos I e II deste Decreto.
§ 8º Caberá a cada dirigente de órgão ou entidade
autorizar o recebimento e formalizar os instrumentos jurídicos indicados
nos §§ 5º e 7º deste artigo.
§ 9º Poderão ser realizadas, ainda, doações em dinheiro
em favor do Município de Manaus (CNPJ nº 04.365.326/0001-73), por
meio de depósito no Banco do Brasil (001), agência nº 3563-7, conta

TERMO DE COMODATO Nº/2020 – SEMSA
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, neste ato representada pelo Senhor Secretário,
XXXXXXXX, doravante denominado COMODATÁRIO e a empresa
XXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXX, com sede na XXXXX, neste
ato representada pelo Senhor XXXXX, doravante denominada
COMODANTE, têm entre si acordado os termos deste contrato de
comodato de bens móveis, com fundamento no art. 579 e seguintes do
Código Civil, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A COMODANTE por esta e melhor forma de direito, dá em Comodato ao
COMODATÁRIO, os bens móveis de sua propriedade, abaixo
relacionados:
Subcláusula Primeira
No objeto deste Contrato poderá haver, mediante acordo entre as partes,
a inclusão, exclusão ou substituição dos bens móvéis, mesmo que de
outro modelo, mediante a celebração do competente Termo Aditivo.
Subcláusula Segunda
Na entrega dos bens móveis será assinado termo de recebimento,
relacionando expressamente, de maneira discriminada de maneira que
seja possível individualizar o objeto do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS DA COMODANTE
Correm por conta e responsabilidade da COMODANTE:
a) Entregar os bens objeto deste contrato;
b) Assumir a responsabilidade pela procedência dos bens móveis.
c) Retirar os bens objeto do presente comodato, em caso de término de
sua vigência ou denúncia do acordo.
CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS DO COMODATÁRIO
Correm por conta e responsabilidade do COMODATÁRIO:
a) Zelar pelo bem móvel entregue em comodato;
b) Não alienar, onerar ou gravar, no todo ou em parte, os itens objeto do
presente contrato;
c) Devolver o bem móvel objeto deste contrato, no estado em que se
encontre, em razão do uso normal do bem, em caso de término da
vigência ou denúncia do acordo.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A vigência deste contrato compreende o período de xx meses, contados
a partir da data de sua assinatura, podendo ser automaticamente
prorrogado por iguais ou menores períodos, ou até o término da
pandemia de coronavirus, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA QUINTA – DA DENÚNCIA
Ao COMODATÁRIO é facultado denunciar o presente instrumento a
qualquer tempo, mediante simples aviso escrito com antecedência de 30
(trinta) dias. A COMODANTE não poderá pleitear a devolução dos bens
móveis, salvo por necessidade urgente.
CLÁUSULA SEXTA – DA ESPONTANEIDADE
Os bens objeto do presente contrato estão sendo dados em comodato,
espontaneamente e gratuitamente, sem coação ou vício de
consentimento, estando o COMODATÁRIO livre de qualquer encargo ou
condição, exceto os previstos na cláusula terceira.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O COMODATÁRIO providenciará a publicação do extrato do presente
instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer
outro, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato.
Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, é lavrado este Contrato de Comodato, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, que, depois de lido e achado de acordo, serão
assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas.
Manaus,

de

de 2020

COMODATÁRIO
COMODANTE

xxxx do processo n. xxxx, e que fazem parte do presente acordo,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA DOADORA
Correm por conta e responsabilidade da DOADORA:
a) Realizar os serviços nos termos da proposta de doação;
b) Responsabilizar-se pela segurança de seus funcionários e terceiros,
adotando cuidados para prevenção de acidentes com observação das
normas e regulamentos e determinações de segurança, bem como
eventuais danos à patrimônios de terceiros;
c) Responder por todos os encargos sociais e obrigações de natureza
trabalhista, previdenciária e fiscal decorrente dos serviços e materiais
doados;
d) Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidam ou
venham a incidir sobre a prestação dos serviços doados.
CLÁUSULA TERCEIRA: ENCARGOS DA DONATÁRIA
Correm por conta e responsabilidade da DONATÁRIA:
a) Auxiliar a DOADORA em qualquer definição necessária para a
realização dos serviços;
b) Responsabilizar-se pelas autorizações eventualmente necessárias
para a realização do serviço;
c) Vistoriar e receber os serviços realizados.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
Subcláusula Primeira
A vigência deste contrato compreende o período de xx meses, ou
término da pandemia do coronavírus, o que ocorrer primeiro, contados
da data da sua assinatura.
Subcláusula Segunda
Caso a pandemia não tenha terminado no prazo acima apontado, o
prazo será automaticamente prorrogado por igual período se não houver
manifestação contrária entre as partes.
CLÁUSULA QUINTA: DA ESPONTANEIDADE

Testemunhas:
1. ____________________ RG_____________ CPF_____________
2. ____________________ RG_____________ CPF_____________

Os serviços objeto do presente contrato estão sendo doados,
espontaneamente e gratuitamente, sem coação ou vício de
consentimento, estando a DONATÁRIA livre de qualquer encargo ou
condição, exceto os previstos na cláusula terceira.
CLÁUSULA SEXTA: DA DENÚNCIA

ANEXO II
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ENCARGOS
Nº /2020-SEMSA
DONATÁRIO: O MUNICÍPIO DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE
DOADORA: XXXXXXX
OBJETO: Contrato de doação sem encargos que, entre si, fazem O
MUNICÍPIO DE MANAUS e XXXX
PROCESSO Nº XXXXX
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ENCARGOS
nº /2020- SEMSA
CONTRATO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS QUE, ENTRE SI, FAZEM
O MUNICÍPIO DE MANAUS E XXXXX.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MANAUS, pessoa jurídica
de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde,
doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representado pelo seu
Secretário, xxxxxx, e do outro lado, xxxxxx, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob o nº xxxxx, com sede na xxxxxxx, neste ato representada nos
termos de seu estatuto, doravante denominada DOADORA, celebram
entre si o presente TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS, com base
nas disposições dos artigos 538 a 554 do Código Civil Brasileiro,
mediante as Cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo consiste na doação, sem encargos, pela
DOADORA, de serviços de xxxx, conforme memorial descritivo no doc

O presente termo é irrenunciável e irretratável, somente podendo ser
rescindido em caso de caso fortuito ou força maior ou se restar
demonstrada a impossibilidade, técnica ou jurídica, de se realizar o
serviço doado
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
A DONATÁRIA providenciará a publicação do extrato do presente
instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº
8666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer
outro, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato. Como
prova de assim haverem ajustado as condições acima descritas é
lavrado este Termo de Doação sem encargos, o qual é assinado em 3
(três) vias de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas.
Manaus,

de

de 2020

DONATÁRIA
DOADORA
Testemunhas:
1._______________________ RG_____________ CPF_____________
2._______________________ RG_____________ CPF_____________
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