
LEI Nº 078/2019

ESTADO DO 

PREFEITURAMUNICI 

MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO IACHÃO - MA 

Sucupira do Ria ão (MA), 05 de dezembro de 2019.

"Disciplina a gestão e a utilização de cemitérios 
públicos e rivados no âmbito do Município de 
Sucupira tio Riachão e ,lá outras providências. " 

A PREFEITA DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, E tado do Maranhão, no uso das 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica unicipal, faz saber que a Câmara

Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

Capitulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1. A construção, o funcionamento, a utilização, administração e a fiscalização dos

cemitérios e a execução dos serviços funerários no M nícípio de Sucupira o Riachão, reger

se-ão pelo disposto nesta Lei.

Art. 2. Para efeitos desta lei, são consideradas as seguintes e:finições:

I - cemitério público: pertencente a pessoas jurídicas de · ito público;

II - cemitério particular: pertencente a pessoas jurídicas de direito privado;

III - sepultura provisória: sepultura com uso concedido a lo provisório;

IV - sepultura perpétua: sepultura com uso concedido a tí

V - construção fwierária: toda obra executada nos ce nitérios, tais como túmulos, jazigos,

mausoléus, cenotáfios, panteons e construções equivale tes, bem como refo1mas, demolições,

ampliações, consertos, montagem e reparação, inclusive c locação de placas, emblemas, cruzes e

outros adornos.

Art. 3. O Município incumbir-se-á de: 

I - tomar medidas tendentes ao melhoramento dos serv ços funerários e da administração dos

cemitérios públicos; 

II - fiscalizar os cemitérios particulares, zelando p la observância das 
regulamentos sobre a matéria; 

normas legais e
� • \ C\ ?J-0 IIl - administrar os cemitérios públicos e fixar as tarifas d s serviços neles prestados;

CNPJ: 01.612.338/0001-67- Rua São José, 47 -Centro -CEP 65.668-000 
Fone/fax: (99)3553-1098 e-mail! prefeitura doriachao@yahoo.com.br 

o\ 
-.. 

)



ESTADO DO o

PREFEITURAMUNICI AL 

MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO IACHÃO - MA 

Capítulo n

Dos Cemitérios em Ge ai 

Art. 4. O estabelecimento e a exploração de cemitéri s particulares somente poderão ser 

autorizados após concessão do serviço público, precedida d licitação, na forma da lei. 

§ 1 ° Os pretendentes à concessão para estabelecimento e exploração de cemitérios particulares

deverão ser titulares do domínio pleno, sem ônus ou vames, dos imóveis destinados aos 

cemitérios e apresentarem os estudos e projetos para o ate ·mento aos requisitos previstos nesta 

lei. 

§ 2º A concessão do referido serviço público não exclui possibilidade de sua execução direta 

pela Administração Municipal. 

Art. 5. Os cemitérios municipais, públicos ou parti ulares, para seu estabelecimento e 

funcionamento, deverão obedecer aos requisitos fixados 

aos que se referirem a urbanismo, à saúde e à higiene públi a. 

legislação pertinente, notadamente 

Art. 6. A implantação de novos cemitérios dependerá de aprovação por lei, precedida de 

realização de audiências públicas, e do atendimento das se intes condições: 

1- existência de área com as seguintes características:

a) não se situe imediatamente a montante de reservatóri s ou sistemas de adução de água da

cidade; 

b) esteja situada em local compatível com os princípios do plano diretor do Município;

11- existência de projeto de aproveitamento da área, coust 1do:

a) mw·o de alvenaria em todo o perúnetro da área;

b) sistema de iluminação da área;

Art. 7. Os cemitérios terão obrigatoriamente livro de registro dos sepultamentos, das 

exumações, das sepulturas, das concessões de uso pr visório e perpétuo de sepulturas, de 

ossuários, de reclamações. 

Parágrafo único. O Livro de registro deverá conter: 

a) Nú.m.cco da certidão do óbito; 

b) data do sepultamento;

c) nome, idade, sexo, estado civil, filiação e naturalidade o falecido;

d) número da guia de sepultamento.
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§ 1 ° Todos os livros de registros deverão ser aprovados ela autoridade competente do órgão 

encarregado dos serviços públicos municipais. 

§ 2º Nos livros de registro de sepulturas deverão ser anota as referências de todas as concessões 

de uso provisório ou perpétuo da respectiva sepultura, bem orno suas eventuais transferências. 

Art. 8. Os regulamentos internos dos cemitérios municípai , públicos ou particulares, deverão ser 

aprovados pelo Prefeito Municipal. 

Art. 9. Não se admitirá nos cemitérios municipais, p blicos ou particulares, distinção ou 

discriminação fundada na raça, sexo, cor, trabalho, convie es políticas ou credo religioso, sendo 

livres a todos os cultos religiosos e a prática dos respec ívos ritos, desde que não ofendam a 

moral, os bons costumes e a legislação vigente. 

Capítuloill 

Dos Cemitérios Públi os 

Seção J 

Disposições gerais 

Art. 10. Os cemitérios públicos mmúcípais serão · ústrados pelo Poder Executivo, 

dfretamente ou por intennédio de autarquia municipal, o por particulares, mediante concessão, 

precedida de processo licítatórío. 

Art. 11. Os sepultamentos serão feitos exclusivamente terrenos destinados a sepulturas cujo 

uso foi concedido perpetuamente pela Administração M · cipal, após o pagamento de taxas e 

preços públicos vigentes ou de modo gratuito, na forma d 

Parágrafo único. Os terrenos concedidos nos cemitérios erão única e exclusivamente o destino 

para o qual foram concedidos, não podendo expressament serem objetos de comercialização, sob 

pena de responsabilidade dos concessionários, sendo que Adminístração Municipal indeferirá as 

solicitações de transferência das concessões de uso pe étuo de sepulturas, quando constatada 

qualquer atividade comercial da mesma. 

Art. 12. Os cemítéríos públicos municipais funcionarão, iária e ininterruptamente, de 6h às 20h, 

quando será permitida a visitação pública, salvo no dia d finados, que estenderá até as 22 horas 

sendo que fora deste horário somente poderão pennan er as pessoas que tenham autorização 

expressa e exclusiva do Admínistrador do Cemitério. 
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Art. 13. A administração dos cemité1ios públicos compree de as seguintes atividades básicas: 

I - conceder o uso perpétuo ou provisório de sepulturas; 

II- fiscalizar a utilização das sepulturas, cenotáfios, pan eons e quaisquer outras construções

equivalentes, para que sejam observados os fins a que se de tinam;

III - proceder à manutenção e conservação das áreas livres;

IV - autorizar a transferência de concessão de uso perpé o de sepulturas e demais construções

fWierárias, após deliberação do Prefeito Municipal;

V - autorizar inumações, exumações, remoções, translado e reinumações, após deliberação do

Secretário de Obras e Serviços Urbanos;

VI - policiar a visitação pública aos cemitérios;

VII - gerencial e fiscalizar o uso dos velórios e necrotérios ituados nos respectivos cemitérios.

Parágrafo único. É vedado o recebimento de taxas e pre os públicos devidos para os diversos

serviços dos cemitérios públicos pela administração dos c · térios.

Seção II 

Das sepulturas 

Art. 14. As sepulturas devem ter as seguintes dimensões: 

I - sepulturas destinadas a pessoas maiores de 10 (dez) os de idade: profundidade mínima de 

1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros), comp ento de 2,20m (dois metros e vinte 

centímetros) e largura de 1,20m (um metro e vinte centím 

II - sepulturas destinadas a pessoas de até 10 (dez) anos d idade: profW1didade mínima de 1,25m 

(um metro e vinte e cinco centímetros), comprímen de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros) e largura de 0,80m (oitenta centímetros). 

§ 1 ° Nas sepulturas de que trata o inciso I deste artig só será permitido o sepultamento de

pessoas maiores de 10 (dez) anos de idade

§ 2° Nas sepultura de que trata o inciso II deste artigo é edado o sepultamento de pessoa maior 

de 1 O ( dez) anos de idade. 

Art. 15. Todas as sepulturas serão numeradas com rei ão à quadra em que se localizarem e 

todas as quadras serão nwneradas, com relação à rua em ue estiverem. 

§ 1 ° A nwneração das quadras e das ruas serão de responsabilidade da administração do

respectivo cemítério, através de placas instaladas em post s ou outro meio de fácil visualização;
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§ 2º A administração do respectivo número das sepulturas aos 

concessionários ou interessados, e a ela caberá a responsab · dade de instalar placas nwnéricas de 

identificação das sepulturas de forma amplamente visível. 

Seçãoill 

Das concessões e das transfi rências 

Art 16. A concessão de uso de sepulturas será perpétuo e deverá ser averbada no termo original 

da sepultura administrado pelo setor competente da Prefei a Municipal. 

Art 17. A concessão de uso perpétuo de sepultura é ond.icionada à existência do próprio 

cemitério e à inexistência de sinais inequívocos de abando ou de núna 

Art. 18. Em caso de abandono ou ruína da sepultur , a administração, independente de 

notificação do antigo concessionário, poderá expedir nova ncessão de uso para terceira pessoa. 

Art. 19. Os concessionários ou seus familiares e represen tes são obrigados a fazer os serviços 

de limpeza e obras de conservação das muretas, lápide canteiros, gavetas, túmulos, jazigos, 

mausoléus, cenotáfios 011 outras construções funerárias qu tiverem constnúdo. 

§ 1 ° Considera-se em abandono as sepultw-as e respe tivas construções fllilerárias que não 

receberem os serviços de limpeza e conservação necessári s à decência do cemitério. 

§ 2º Considera-se em ruína, as sepulturas e respectiva construções funerárias nas quais não 

foram feitas as obras ou serviços de reparação, reforma reconstrução necessárias à segurança 

das pessoas, aos bens do cemitério e à salubridade do rec· 

§ 3° Em caso de abandono ou ruína de sepultura perpé a ou de suas construções funerárias, o 

concessionário será notificado pelo setor competente par no prazo de 30 (trinta) dias, promover 

sua reforma, reparação, reconstrução e/ou manutenção, b pena de ter revogada a concessão de 

uso perpétuo da referi.da sepultura e os restos mortais ser transferidos para o ossuárío. 

§ 4° Se a sepultura for de pessoas ligadas à lústória e à cu tura, ou constituir obra de arte digna de 

preservação, circunstâncias estas que deverão ser expr ssamente declaradas em despacho da 

Secretaria de Cultura, a Administração Municipal a r staurará e conservará, desde que não 

existam herdeiros ou sucessores ou caso os mesmos ão tenham condições financeiras para 

asswnir tais encargos, fato este a ser demonstrado através e prova idônea. 
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§ 5º As sepulturas e respectivas construções funerárias ue, pela crença popular ou religiosa, 

tomarem-se motivo de adoração e realização de cult s, serão igualmente preservadas e 

conservadas pela Administração Municipal. 

Art. 20. Extinguindo-se o cemitério, estará, em conse uência, extinta a concessão de uso 

perpétuo de sepultura, não assistindo, assim, ao concessio ário, qualquer direito de transferência 

da concessão para outro cemitério público mwúcipal. 

Art. 21. Os concessionários, familiares, diretores de enti ades concessionárias, bem como seus 

herdeiros e sucessores, são soJidariamente responsáv s pela obrigação de comunicar e 

comprovar por iniciativa própria, ou se notificados pelo P der Público, toda e qualquer alteração 

dos dados constantes no cadastramento da concessão de us perpétuo das sepulturas, sob pena de, 

não o fazendo, serem aplicadas as penalidades previstas na egislação vigente. 

Parágrafo único. A veracidade das informações prestadas no ato do cadastramento é de única e 

exclusiva responsabilidade da pessoa que as prestou. 

Art. 22. Poderão ser outorgadas concessões de uso erpétuo de sepulturas a particulares, 

fanúlias, sociedades civis, instituições, corporações, i dades ou confrarias religiosas, desde 

que o interessado formule requerimento protocolado e diri ido à Prefeitura Municipal, contendo: 

I - nome, profissão, estado civil, nome do cônjuge convivente, endereço residencial e 

profissional, número da cédula de identidade ou de qual er outro documento legal, no caso da 

concessão ser outorgada a particular; 

TI - nome, profissão, estado civil, endereço residencial e profissional, número da cédula de 

identidade ou de qualquer outro docwnento legal, do res usável ou responsáveis, bem como de 

todos os familiares incluídos na concessão, no caso da co ssão ser outorgada à familia; 

lll - denominação, atividade e sede da sociedade, institui , corporação, irmandade ou confraria 

à qual estiver sendo requerida a concessão, juntando e cópia autenticada dos documentos 

constitutivos da entidade requerente. 

Parágrafo único. Após o pagamento das taxas e preços púbJicos vigentes, o setor competente 

dispotúbilizará lista com localização de sepulturas p étuas disponíveis para a escolha pelo 

requerente. 

Art. 23. Após deferimento do pedido pelo Prefeito M · cípal, o administrador do respectivo 

cemitério expedirá em favor do concessionário, o respe · vo Título de Concessão, a ser assinado 

pelo Prefeito Municipal e pelo próprio concessionário. 
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§ 1 ° O título respectivo deverá conter, obrigatoriament dizeres de que o concessionário se 

obriga a cumprir fielmente a legislação vigente. 

Art. 24. Somente após receber o título de concessão é e o concessionário poderá utilizar a 

sepultura, de conformidade com o disposto nesta lei e em d ereto regulamentar. 

Parágrafo único. Quando houver outorga de concessão de so perpétuo de sepultura para fim de 

sepultamento urgente e imediato, o titulo de concessão s á substituído, provisoriamente, pela 

guia de recollúmento das taxas e preços públicos devi os pelo sepultamento, com validade 

improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data do sepul amento. 

Art. 25. Sendo detentora da concessão de uso perpétu de uma sepultura, a mesma pessoa, 

família, sociedade civil, instituição, corporação, írmandad ou confraria religiosa não poderá ser 

concessionária de outra sepultura perpétua, no mesmo o em qualquer outro cemitério púb1ico 

municipal. 

Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange às ncessões de uso perpétuo outorgadas 

até a publicação desta lei. 

Art. 26. A concessão de uso perpétuo de sepultura e su eventual transferência somente serão 

permitidas para pessoas que comprovadamente estejam r sidindo no Município, observadas as 

demais disposições legais e regulamentares ou a pesso que aqui tenham parentes e vinculo 

cultural ou familiar com o Município. 

Art. 27. Todo processo relativo à concessão de uso per 'tuo de sepultura ou sua transferência, 

bem como de ínumação, exumação, remoção, reinumaçã e translados de restos mortais, deverá 

ser consubstanciado em procedimento administrativo truído pelo setor competente, com 

parecer favorável da Assessoria Jurídica e da Secret a de Obras, devendo ser averbado à 

margem dos títulos de concessão de uso perpétuo das espectivas sepulturas envolvidas, bem 

como dos tennos originais de concessão e do registro da s pultura. 

§ 1 ° Ao Prefeito Municipal cabe deliberar sobre os pe · dos de concessão de uso perpétuo de 

sepulturas e sua transfei:êncía. 

§ 2º O:i doma..is casos enunciados no caput deste artig) serão deliberados pelo Secretário de 

Obras. 

§ 3° Todo processo de concessão ou transferência de con essão de uso perpétuo ou provisório de 

sepultura deverá ter seu termo original assentado em livro próprio. 
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§ 4º O título de concessão de uso perpétuo de sepultura deverá conter o número e a data do 

protocolo que deu 01igem ao processo de concessão o transferência de concessão do uso 

perpétuo da respectiva sepultura, bem como o número da fo a do livro em que foram assentados. 

Seção IV 

Dos sepultamentos 

Art. 28. Os sepultamentos serão feitos independente ente da crença religiosa, convicção 

filosófica ou ideologia política do falecido. 

Art. 29. Para todo e qualquer sepultamento será neces ária a exibição de certidão de óbito 

expedida pelo cartório competente, cuja cópia será arquiva a em registro próprio. 

§ 1° O sepultamento poderá, contudo, ser feito sem a c rtidão de óbito, após deconidas 24h 

(vinte e quatro horas) do falecimento e somente nos casos stabelecidos pela legislação federal e 

estadual pertinente. 

§ 2° Nos casos previstos no caput deste artigo e no par grafo anterior em que não tenha sido 

apresentada a certidão de óbito antes do sepultamen o, o prestador de serviço funerário 

responsável pelo sepultamento ou os familiares do falecíd deverão apresentar, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a respectiva cópia da certidão de óbito ·unto à prefeitura municipal, sob pena 

de multa de até R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Art. 30. No livro próprio de registro de óbitos e sepultam ntos, ou no seu sistema informatizado, 

serão feitas as anotações indispensáveis, contidas no atest o e/ou certidão de óbito. 

Art. 31. (Revogado) 

Art. 32. (Revogado) 

Art. 33. (Revogado) 

Art. 34. Os prazos e condições de sepultamento deverão obedecer, além do disposto nesta lei, à 

legislação federal e estadual pertinentes e o disposto em ecreto regulamentar para a garantia de 

condições sanitárias adequadas. 
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Art. 35. O administrador do respectivo cemitério é obri do a mandar fazer os sepultamentos 

dos corpos que forem levados aos cemitérios públicos municipais, uma vez cumpridas as 

exigências legais, sendo que, para tal finalidade, deverá ter número suficiente de sepulturns 

abertas. 

§ l O As solicitações de abertura de sepultura ou providên ias outras, para fins de sepultamento, 

somente serão atendidas pelo administrador se formul os pessoal e expressamente pelo 

concessionário ou quem de direito, dentro do prazo de h ( quatro horas), contadas antes do 

horário previsto para o sepultamento. 

§ 2° Exceto nos casos de sepultamento com horário pré- tabelecido, os demais serviços afetos 

aos cemitérios públicos dependerão da escala de servi o organizada pelo administrador do 

respectivo cemitério. 

Seção V 

Das exumações 

Art. 36. Nenhuma exumação será feita, salvo: 

I - se for autorizada pela autoridade competente, nos termo desta lei; 

II - se for requisitada, por escrito, por autoridade judicial, e diligência de interesse da Justiça. 

Art. 37. As exwnações referidas no inciso Ido artigo an erior serão requeridas por escrito pela 

pessoa interessada, que deverá informar e provar: 

I - a qualidade de quem fez o pedido; 

II - a razão do pedido e a causa da morte da pessoa epultada, conforme atestado de óbito 

respectivo; 

III - consentimento da autoridade judicial, com jurisdiçã sobre todo o município se for feita à 

exumação para a translação do cadáver para outro municí o; 

IV - consentimento da autoridade consular respectiva se fi r feita à exwnação para translação para 

outro pais. 

§ 1 ° A exumação será feita depois de tomadas, pelas aut ridades sanitárias, todas as precauções 

necessárias à saúde pública. 

§ 2º O interessado recolherá previamente as taxas e p ecos públicos devidos para ocorrer às

despesas com material e pessoal necessários à exumação. 

§ 3º Quando a exumação for feita para a translação de c áveres para outro cemitério, dentro ou

fora do município, o interessado deverá apresentar previ ente o esquife para tal fim, que deverá 

ser construído de tal fonna a impedir escapamento de gas s. 
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§ 4º Nenhuma exwnação será feita sem a presença do adm ·strador do respectivo cemitério, que 

fará a constatação do cumprimento de todas as exigências I 

§ 5º O administrador do respectivo cemitério fará tod as anotações necessárias nos livros 

próprios sobre as exumações concretizadas. 

§ 6º A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos expedir certidão das exumações 

procedidas, desde que requerida nos te1mos desta lei. 

§ 7º O administrador do respectivo cemitério exigirá ob · gatoriarnente recibo especificado do 

responsável pela translação dos restos mortais. 

Art. 38. As requisições de exumação para diligência de interesse da Justiça devem ser 

cumpridas dentro da maior brevidade possível, sem q quer cobrança de taxas ou preços 

públicos. 

§ 1 ° O administrador do respectivo cemitério, em aten · ento à requisição, providenciará a

indicação da sepultura, a respectiva abertura, o transporte cadáver para a saJa de necropsias e o 

novo sepultamento, imediatamente após concluídas as dili 

§ 2° Todas as providências mencionadas no parágrafo tetior só poderão ser executadas na 

presença da autoridade que houver requisitado a diligên ia ou de pessoa por ela devidamente 

autorizada. 

Art 39. Excetuando-se a hipótese prevista no inciso II 

far-se-á em tempo de epidemia. 

art. 38 desta lei, nenhuma exumação 

Art. 40. No caso de exmnação definitiva, vagando-se a sepultura, poderão ser feitos novos 

sepultamentos, nos termos desta lei. 

Art. 41. Nos terrenos em que houver sido feito sepul ento de pessoa portadora de moléstia 

contagiosa, não se fará a exumação, salvo se autorizada xpressamente por autoridade sanitária 

competente. 

Seção VI 

Das con!ltruções fune 'rias 

Art. 42. Somente nas sepulturas perpétuas nas quais nham sido construídas as gavetas, os 

interessados poderão, mediante prévia autotização do Po er Público MunicipaJ e pagamento das 
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taxas e preços públicos correspondentes, realizar constmç s funerárias adequadas ao recinto do 

cemitério. 

§ J O O disposto neste artigo não se aplica aos cemitérios o tipo jardim, nos quais apenas será 

possível a colocação de cobertura de cimento queimado o mánnore rente ao chão, capelinhas e 

outros adornos especificados em decreto regulamentar. 

§ 2º As obras de construções funerárias previstas no caput este artigo não poderão:

I - ultrapassar as dimensões do terreno da sepultura, obj to da concessão de uso perpétuo, e 

deverão respeitar, no nível superior do solo, o espaço · · o de 0,20m (vinte centímetros) entre 

a constmção e os limites do terreno de sua concessão; 

II - avançar sobre as áreas consideradas vias de circulaçã e áreas arruadas, bem como deverão 

respeitar, os espaços núnimos, previstos no inciso anterior. 

§ 3° A construção funerária será feita por construtores, ependendo, porém, de prévia Ucença,

alvará respectivo e recolhimento dos preços públicos e 

devidos pela atividade desenvolvida. 

as devidas, além de outros tributos 

§ 4° As construções funerárias obedecerão rigorosamente ordem de entrada dos requerimentos

dos interessados, salvo se questões de urgência ou c veniência de ordem administrativa, 

devidamente fundamentadas pelo administrador do respe ·vo cemitério à Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos, exigirem a inversão da ordem cronológi a dos pedidos. 

§ 5° Os interessados somente poderão iniciar a execução construções funerárias previstas no

caput deste artigo, após obtenção do alvará de autorizaç por parte do setor competente, que 

deverá ser requerido pelo interessado, através de req erimento protocolado, instruído dos 

seguintes docwnentos: 

I - projeto da obra a ser executada, com dimensões em lanta que ocuparão no terreno de sua 

concessão; 

II - memoriaJ descritivo, com detalhamento dos serviços a erem executados; 

III - identificação do construtor ou profissional responsáv pela execução das obras; 

IV - cópia do contrato de construção ou instrumento bila eral firmado entre o concessionário ou 

seu representante e o construtor ou profissional responsáv 1 pelas obras; 

V - recibo ou guia devidamente quitada das taxas e pr ços públicos devidos pela construção 

funerária e demais tributos e emolumentos a que estiver s ·eito. 

§ 6° Tratando-se de sunples colocação de acessórios e domos. o interessado deverá requerer 

autorização instruída apenas com os comprovantes dos pagamentos previstos no inciso V do 

parágrafo anterior. 
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§ 7º Aprovada a construção, será expedido o respectivo ará com validade de 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogado por igual prazo, se necessário e a edido do interessado, justificando-se 

nesse pedido os motivos do novo prazo solicitado. 

Art. 43. Todo material destinado às construções funer' · s somente poderá ser depositado em 

quantidade suficiente para o seu emprego, no tempo máx· o de 05 (cinco) dias, nas condições e 

em local a ser previamente delúnítado pelo administrador d respectivo cemitério. 

Parágrafo único. O prazo de que trata esse artigo poderá se renovado, a pedido do interessado ou 

do construtor, depois de vistoriada a construção pelo a · strador do respectivo cemitério. 

Art 44. O transporte de material de construção dentro s cemitérios somente será procedido 

mediante prévia e expressa autorização do adminis or do respectivo cemitério, que 

estabelecerá a forma de transporte, sempre resguardando o ilêncio e a ordem. 

Art. 45. Diariamente, antes do encerramento do ex cliente dos cemitérios o construtor 

promoverá a remoção do material restante, assim como a l mpeza completa do local da obra, dos 

passeios e dos túmulos que a circundam. 

Art. 46. As normas básicas para a realização de co11stru es funerárias nos cemitérios públicos 

municipais, bem como os materiais possíveis de serem e pregados, serão definidas em decreto 

regulamentar, respeitadas as construções existentes até sua publicação, mas que deverá ser 

fielmente observado por ocasião de futuras reformas ou re 

Art. 47. Fica proibida a utilização de espaços existent s entre as sepulturas, bem como nos 

corredores, vias de circulação e divisas das áreas destinad às sepulturas. 

Art. 48. Decorridos 30 (trinta) dias da data da conclusão da construção das gavetas e não tendo 

se iniciado a construção funerária, fica o construto solidariamente responsável com o 

concessionário pela construção de uma mureta nos limite da cabeceira, com a medida de 0,30m 

(trinta centímetros), de alvenaria e com revestimento de assa, bem como pintada na cor branca, 

pru·a a jdcntificnção da sepultura, nos tennos do art. 22 de. a lei.

Capitulo IV 

Disposições Fina· 
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Art. 49. Os valores das taxas e preços públicos cobrados os concessionários estão defmidos no 

anexo III e é parte integrante desta lei. 

Art. 50. Fica criado a função gratificada de Chefe do Seto de registro de funerário, na forma do 

anexo I. 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da prefeita Municipal de Sucupira do Riachã , Estado do Maranhão, aos cinco 

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezeno 

Prefeita Municipa 
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ANEXOI 

DENOMINA AO 
Chefe do Setor de registro 
funerário 

Tabela I 

Registro Funerário 

UANTIDADE 
01 

SI OLO/Nível 
FG 

GRATlFICA AO 
R$ 100,00 
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ANEXO Il- PREÇOS E TAXAS 

Item Valor $ E écie 

Emissão de 

IV - muretas e cercados 

mausoléus, cenotáfios e anteons 

Pessoas obres na foram da lei 
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ISENTAS 
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ANEXO II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PA . EXPEDIÇÃO DA GUIA DE 

SEPULTAMENTO E TERMO DE CONCESSÃO PE 

Item 
Certidão de óbito 

RG e CPF do falecido e dor uerente 
Pagamento da taxa para emissão da g uia ou 
re uerimento de ísen ão. 
Requerimento de autorização d e 
sepultamento assinado 
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