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DECRETO N.05.148, DE I6DE AGOSTO DE 2018. 

"Aprova o Regimento Interno da Comissao 
Municipal de Con trole de Cemiterios e Serviços 
Funerérios da Secretaria Municipal de Obras e 
Servicos PUblicos e dá outras pro vidéncias." 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais. 

DEC RETA: 

Art. 10 A Comissao Municipal de Controle de Cerniterios e Serviços Funerários tern 

por finalidade exercer a coordenacao, a supervisão, o controle e a fiscalizaçao das 

atividades dos cemitérios do municipio. 

Art. 20  A Comissao Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerarios 

compete: 

- fiscalizar os cemiterios do municipio, zelando pela observancia das normas legais 

e regulamentares sobre a rnateria; 

II - fixar as tarifas dos serviços dos cemitérios em consonancia com a Iegislaçao em 

vigor; 

Ill - fixar os preços de direitos sobre as sepulturas situadas nos cerniterios do 

municipio; 

IV - examinar, impugnar ou aprovar a fixaçao da taxa de manutençao corisoante a 

Iegislaçao em vigor; 

V - opinar prévia e necessariamente em todo o pedido de permissão, interdiçâo 

arnpliaçao, reduçâo, instalaçao ou extinçao e cassaçao de funcionamento de 

cemitérios do municIpio; 

VI — solicitar ao departamento competente, quando for o caso, licitacao püblica para 

a concessão de exploraçao de cemiterios do municipio; 
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VII - propor ao Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbana medidas 

tendentes ao meihoramento dos serviços funerérios e a administraçao dos 

cemitérios do municipio; 

VIII - representar ao Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, em 

caso de inexecucao cu ma execução de serviços nos cemitérios do municipio; 

IX - examinar as relaçOes entre a administracao dos cemitérios do municiplo e os 

titulares de direitos sabre as sepulturas; 

X - examinar Os eventuais contratos entre a concessionâria e as perrnissionárias de 

cemitérios no municiplo e as titulares de direito sobre as sepulturas a que se refere a 

Iegislaçao em vigor, aprovando ou impugnando aqueles que contrariem as normas 

legais e regulamentares cu que afetem a regularidade dos servicos; 

XI - aplicar sançOes nos casos previstos na Iegislaçao em vigor, expressamente 

reservada a competencia do Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano, para a declaraçao de caducidade, em se tratando dos cerniterios 

municipais; 

XII - analisar os estudos para a implantaçao de ossuarios para destinaçao de restos 

mortals. 

Art. 30  Ao Presidente da Comissao Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços 

Funerários incumbe a direcao de todas as atividades da competencia da Comissao 

seja diretamente ou par intermedio dos ôrgãos de sua estrutura básica. 

Art. 40  0 Presidente da Comissão tern ainda as seguintes atribuiçOes: 

I - cumprir e fazer cumprir este regirnento, bem corno toda a Iegislacao em vigor 

pertinente a rnateria; 

It - presidir o Plenário da Comissao; 

III - convocar as reuniOes ordinárias e extraordinárias, submetendo a discussao e 

votaçâo as matérias constantes da ordem do dia; 

IV - din miras auestoes de ordem suscitadas nas reuniOes, apurar as votaçOes 
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V - tomar parte nas discussoes e votaçOes e proferir o voto de qualidade nos casos 

de empate; 

VI - aplicar as penalidades previstas na Iegislacao em vigor; 

VII - designar Cornissoes de Sindicáncia para apuraçao de irregularidade de que 

tiver conhecimento submetendo 0 resultado das mesmas a autoridade superior; 

VIII - promover a realizaçao de diligencias necessárias ao trabaiho do Plenário; 

IX - representar a Comissao; 

X - solicitar, atraves da Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, 

colaboraçao de outros Orgãos municipais para o desempenho das atribuicOes da 

Comissâo; 

XI - promover a organizaçäo, revisao e atualizaçao dos regulamentos, bern corno a 

consolidaçao da Iegislaçao concemente a cemiterios, serviços funerarios e afins. 

Art. 50  0 Plenário da Comissao Municipal de Controle de Cemiterios tern por 

finalidade: 

- emitir parecer técnico sobre pedidos de licenciamento, ampliaçoes, rnudanças, 

instalaçOes, Iocalizaçoes, implantaçöes, renovaçOes de contrato, permissoes e 

concessOes em camitérios serviços e agências funerárias, casas de artigos 

funerarios e outras firrnas e ôrgaos afins ou correlatos e julgar, em grau de recurso, 

as rnultas aplicadas; 

II - opinar, sobre matéria nào integrante de regulamentacao especifica que possa 

interferir com a mesma, e sobre as interpretaçaes técnicas dessas IegislaçOes e 

regulamentos, bern corno estabelecer normas técnicas. 

Art. 60  0 Plenário da Comissao Municipal de Controle de Cemitérios terá a seguinte 

cornposição, compreendo presidente o agente municipal descrito no inciso I e como 

vice presidente o agente municipal descrito no inciso II deste arti 

- Vanessa Carina Manin, ocupante do cargo de Servente; 

II - Alessancç9SIERtAe do cargo de Engenheiro Civil 
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III - José Mario Bossalani, ocupante do cargo de Encarregado de Fiscalizaçao e 
Conservaçao do Almoxarifado do Patio; 
IV - Rogerio Lopes Canhao, ocupante do cargo de Assessor Juridico; 
V - Maria de Lourdes Walters Reis, ocupante do cargo de Lançador. 
VI - Adriana Guilherme dos Santos, ocupante do cargo de Enfermeiro 

Art. 7° Ao Plenário compete: 

I - deliberar sobre assuntos constantes da pauta dos trabalhos do dia; 

II - pronunciar-se a respeito de alteraçOes e interpretaçOes tecnicas de IegislaçOes e 
regulamentos pertinentes; 

III - deliberar sobre pedidos de inclusao em pauta que venham a set solicitados por 
qualquer urn dos seus membros; 

IV - opinar sobre materia qua, embora nAo integrante da regularnentaçAo especifica, 
possa interferir com a mesma; 

V - opinar em quaisquer outros casos que Ihe forem encaminhados pelo Presidente 
da Comissao. 

Art. 8° Compete aos rnembros da Comissao Municipal de Controle de Cemitérios: 

I - relatar dentro do prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis a criterio da Presidencia, as 
processos que Ihe forem distribuidos, proferindo a seguir o parecer; 

II - discutir e votar a matéria constante da pauta dos trabalhos do dia; 

III - assinar a ata e a Iivro de presença da sessão a que comparecer; 

IV - assinar as DeliberaçOes corn o Presidente; 

V - solicitar diligências quando julgar que as processos não estiverem 
suficientemente instruidos; 

VI - requerer, regimentalmente, qua constem a pauta de trabalhos da sessao 
seguinte ou subsequente, assuntos que devam ser objeto de discussao e 
Deliberaçao; "SEVER(NIA  CorsmMdo in Ftflo  
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VII - solicitar a inclusao de deterrninado assunto na pauta dos trabalhos do dia da 
sessao plenária. desde que este requeira IIURGENCIAII: 

VIII - integrar comissOes técnicas: 

IX - representar a Comissao quando designado pelo Presidente em exercicio: 

Art. 9 0 Plenário se reunirá no Predio da Prefeitura Municipal, ou outro local que o 

presidente julgar mais adequado, e sera regido pelas seguintes normas: 

I - 0 funcionamento do Plenário so se verificará corn a presença de pelo menos, 
metade mais urn de seus integrantes; 

II - as DeliberaçOes serâo tomadas por voto nominal e por maioria absoluta de votos 

dos presentes, cabendo ao Presidente no caso de empate. além do voto comurn, o 
de desempate; 

III - os votos em separado e suas justificativas. desde que apresentados por escrito. 
serac incluidos na ata da reunião: 

IV - 0 Plenario reunir-se-á ordinariamente em dias fixados pelo Presidente e 

extraordinariarnente precedidos de convocação: 

V - a ordem dos trabaihos das sessOes do Plenârio, será a seguinte: 

1. abertura da sessäo pelo Presidente ou seu substituto: 

2. verificaçao do quorum: 

3. leitura. discussão e votaçao da ata da reunião anterior; 

4. leitura do expediente da pauta dos trabalhos do dia; 

5. pedidos de inclusao de assuntos na pauta do dia: 

6. deliberaçao do expediente da pauta dos trabalhos do dia; 
7. propostas ou comunicaçOes dos integrantes; 

8. encerramento dos trabalhos: 

9. a ordem dos trabaihos estabelecida neste inciso poderá ser alterada mediante 

proposta de qualquer integrante da Comissao. devidamente justificada e submetida 

a Deliberaçao do Plenârio. 
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VI - havendo assuntos que necessitem de Deliberaçao urgente da Comissao serao 
Os mesmos discutidos na ordem do dia corn a preferencia sobre os da pauta, 
podendo os mesmos ser transferidos para a reuniäo seguinte, na qual terao 

preferencia. 

Art. 10 0 Serviço Técnico da Comissao Municipal de Controte de Cemiterios e 
Serviços Funerarios divide-se em: 

I - Seçao de Vistoria 

II- Seçao de Serviço Técnico 

III - Seção de Cadastro e Tombamento 

Art. 11 A Seçao de Vistoria compete: 

I - realizar vistorias e preencher o respectivo laudo; 

II - comunicar a Chefia imediatamente superior qualquer irregularidade constatada; 

III - Iavrar autos de infraçao e encaminhar a relaçao diana a Secao de Cadastro e 
Tombamento; 

IV - instruir processos de recursos a autos de infracao; 

V - inspecionar permanentemente os documentos fiscais que habilitam ao 

sepultamento. 

Art. 12 Ao Serviço Tecnico compete: 

I - coordenar e fiscalizar todas as atividades de vistonia, cadastro e tombamento em 

cemitérios; 

II - elaborar, mensalmente, relatOrio das atividades gerais dos serviços e encaminhá-

lo ao Presidente da Comissao; 

III - executar outras tarefas de sua area de competência que ]he forem atribuidas ou 
delegadas pelo Presidente da Comissao; 

Art. 13 A Seçao de Cadastro e Tombamento compete: 

"
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- coletar, tabular, classificar e mantel atualizado os dados referentes a sepulturas 

corn vistas ao controle de sua utilizaçao e cobrança; 

II - providenciar estudos objetivando a conservação e a viabilidade de tombamento 

de monumentos e obras artisticas em cemitérios, tanto par seu aspecto como par 

seu valor historico; 

Ill - preencher fichas de cadastro e elaborar mapas das atividades de agéncias 

funerãrias. casas de artigos funerários e outras firmas e ôrgãos afins ou correlates: 

IV - proceder ao cadastramento das areas de sepultamento em cemitérios. 

Art. 14 Em caso de impedimenta do membro do Plenário, o ôrgao de origem indicará 
a seu substituto eventual. que sera designado pelo Secretário Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 

Art. 15 Os casos ornissos ou nao previstos neste Regimento Interno. serao 
solucionados pelo Secretârio Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbana de 
acordo corn a Iegislaçao pertinente a matéria. 

Art. 16 Este decreto entra em vigor apOs a sua publicaçao, ficando revogadas as 
disposiçOes em contràrio. 

Prefeitura do Municipio de Severinia, 16 de AGOSTO de 2018. 

CELSOD 	VA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturãria. respectivamente provi o 
registro na Secretarial Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletronico desta 
Municipalidade. 

ELIANATER 	
tar

PAGIATO 
Escrituia 
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