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LEI COMPLEMENTAR N° 133108

De 22 de Dezembro de 2008.

"Dispõe sobre o uso do solo urbano nos Cemitérios
Públicos do Município de Sarapui e dá outras
providências"

0 Prefeito Municipal de Sarapuí, Sr. Israel Fogaça de Oliveira no uso
de suas atribuições legais: Faz Saber: que a Câmara Municipal de Sarapuí
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1° - Esta Lei regulamenta o uso do solo urbano nos cemitérios de
propriedade do Município, assim como os direitos e deveres dos usuários.

Artigo 2° - Os locais destinados aos sepultamentos, contornados pelo sistema
viário interno do cemitério, denominados "Zonas de Sepultamento", serão
identificados por letras do alfabeto.

Artigo 3° - As Zonas de Sepultamento serão recortadas por passeios internos
subdivididas em quadras, identificadas por letras e algarismos arábicos.

Parágrafo Unico - Os túmulos e jazigos serão numerados e identificados
através de algarismos arábicos.

Artigo 4° - Em quaisquer hipóteses, os permissionários elou familiares dos
túmulos e jazigos existentes no cemitério ficam obrigados a lhes dar a devida
manutenção física e estética, sob pena de exumação dos restos mortais e
cessão do espaço físico a outros beneficiários.

§1° - A manutenção física, de que trata este artigo, consiste em efetuar reparos
nas rachaduras, trincas e problemas construtivos que permitam vazamento çie
odores e outros que possam causar danos à saúde pública.
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§2° - A manutenção estética consiste em manter limpos os túmu?,s eia
restaurando a pintura, se for o caso.

Artigo 5° - Os espaços físicos, do cemitério municipal, destinados aos túmulos
e jazigos, poderão ser ocupados, sob a forma de permissãó'. onerosa de uso,
perpetuo da família, sob o pagamento de preços públicas,lfixados pelo
Executivo.

Parágrafo Único - O pagamento do preço público será dispensado para
aqueles que se declararem carentes de recursos, hipótese em que a permissão
será de, apenas, 04 (quatro) anos.

Artigo 6° - Fica vedada aos particulares a comercialização, cessão, permuta
ou qualquer outra transação de espaços físicos nos cemitérios públicos,
ressalvadas as hipóteses contidas no artigo seguinte, sempre com a expressa
autorização da Administração Municipal.

Artigo 7° - O permissionário de uso do túmulo ou jazigo poderá fazer constar
no livro próprio do cadastramento, pela ordem de preferência, os nomes dos
familiares do permissionário. ou de pessoas a ele ligadas, a quem, à falta de
posterior disposição de última vontade, a permissão de uso será transferida
após a sua morte, podendo ainda o permissionário, em vida, transferir a
permissão de uso para seu cônjuge elou descendentes diretos, desde que
compareça perante a administração municipal para efetivação da transferência.

§1° - Na falta de qualquer das providências previstas neste artigo a permissão
transmitir-se-á ao cônjuge do permissionário, ou a um de seus descendentes,
nessa ordem de preferência.

§2° - Somente terá direito à petição junto à Administração Municipal o
permissionário ou, à sua falta, os beneficiários, pela ordem de preferência
referida no artigo anterior.

Artigo 8° - O permissionário poderá desistir da permissão a qualquer tempo,
sem direito à restituição ou indenização.

§1° - Na hipótese deste artigo, o permissionário deverá tomar as providências
para que o jazigo ou túmulo esteja totalmente desimpedido no at• .'a
desistência.
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§2° - Não se admitirá desistência da permissão, nos termos dest
sepultura existirem corpos inumados, relativamente aos quais hão se fésliam
vencido ainda. o prazo de 03 (três) anos para exumação.

Artigo 9° - O Executivo dará publicidade, através de Edital, intimando os
responsáveis pelos túmulos e jazigos existentes no cemitério municipal, para
que, no prazo nele fixado, efetuem o recadastramento perante a
municipalidade, assim como procedam às reformas e reparos necessários nos
túmulos e jazigos de suas responsabilidades, sob pena da perda do direito de
permissão de uso.

Parágrafo Unico — Caducará o caráter de perpetuidade caso a sepultura
apresente sinais inequívocos de abandono ou de ruína, a ser avaliado pelo
responsável administrativo do cemitério.

Artigo 10 - Os túmulos e jazigos construídos há mais de 05 (anos) e, em
estado de abandono, que não se apresentem os seus responsáveis, serão
desativados, procedendo-se a exumação dos restos mortais de seus
ocupantes, cedendo-se os espaços físicos a outros interessados, conforme
constará do Edital, de que trata o artigo anterior.

Artigo 11 - O conteúdo dos túmulos e jazigos desativados, assim entendidos
os ossos e adornos neles existentes serão acondicionados em recipientes
plásticos, devidamente identificados e mantidos em local designado para tanto,
no próprio cemitério.

Parágrafo Único - Adotadas as providências referidas neste artigo, os
despojos resultantes da exumação poderão ser entregues aos familiares e
outros interessados que demonstrem legítimo interesse, desde que comprovem
dispor de outra sepultura para reinumá-los.

Artigo 12 - Somente poderão ser desativados os túmulos e jazigos após
decorridos 03 (três) anos de prazo, a contar da última inumação neles
efetuada.

Artigo 13 - A abertura de valas. a construção, reparação e manutenção de
túmulos e jazigos. assim como as inumações, exumações e quaisquer outros
atos que demandem despesas para o Município, serão remunerados através
de preços públicos, em tabela própria, instituída e atualizada por Decretg^d9
Executivo.
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Parágrafo Único - O fornecimento da mão de obra e do materil básicó par
execução dos serviços descritos no "capur deste artigo, ficar4o a:cargo do
Município, exceto o material de revestimento, e no caso de revestimento em
pedra ou granito. fica sob a responsabilidade do permissionárid\a/realização
deste serviço.

Artigo 14 - O Executivo poderá expedir, por Decreto, outras normas
administrativas. operacionais e de vigilância e saúde pública, que tragam
benefícios à administração dos cemitérios, respeitando, sempre, o interesse
público e o disposto nesta Lei.

Artigo 15 - Ficam garantidas as concessões outorgadas nos termos da Lei
Municipal n° 714 de 23 de Outubro de 1995, desde que os concessionários
cumpram as exigências e obrigações estabelecidas na presente Lei.

Art. 16: O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários à
execução desta Lei.

Art. 17: Os Casos omissos serão analisados por uma Comissão Especial
designada pelo Prefeito Municipal, composta de pelo menos 03 (três)
membros.

Art. 18: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

ISRAEL FOGAÇA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicada e registrada pela Secretaria Municipal, na data supra.

SEBASTIAO VIEIRA CAsSIANO FILHO
Assessor Técnico de Governo
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