
#PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

DECRETO N05.182 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. 

REGULAMENTA A LEI 2154 DE 16 DE 
OUTUBRO DE 2014, QUE DISPOE SOBRE A 
REGuLAMENTAçA0 DO USO DOS 
CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito Municipal de Severinia, no exercicio das atribuiçOes que the confere 
o art. 70, iriciso IX, XII e XX, da Lei Organica do Municiplo, e em consonâricia 
corn o art. 56, da Lei no 2154 de 16 de outubro de 2014. 

OBJ ETIVO 

1 - Fica criada a Administraçao dos Serviços do Cemiterlo Municipal, que 
composta da seguinte forma: 

Divisao de Lançadoria, Ativos e Fiscalizaçao - Secretaria de Gestão a 

- Setor de Vigilancia Sanitária - Secretarial da SaUde; 

- Secretâria de Obras e Desenvolvimento urbano. 

I A Divisao de Lançadoria, Ativos e Fiscalizaçao flcará incumbida de cumprir 
a deterrninaçOes que se refere o artigo 6 0  da LEI NO 2.154 DE 16 DE 

UTUBRO DE 2014, bern como fiscalizar o curnprirnento da presente Lei; 

If 0 Setor de Vigilancia Sanitéria ficara incumbido, do curnprimento das Leis e 
N rmas Sanitarias, bern como fiscalizar a cumprimento da LEI N°2.154 DE 16 
D OUTUBRO DE 2014; 

III toda a estrutura fisica dos cerniterios, suas manutençOes e amptiaçOes, 
fi râo a cargo a Secretarial de Obras, bern como fiscatizar o cumprimento da 
L I NO 2.154 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014. 

A . 2 - Em cumprimento ao art. 40  da Lei no 2.154, de 16 de outubro de 2014, 
fic designado o Servidor Benedito de Oliveira, corno responsável pelos 
C miterios Püblicos, ao qual compete cumprir, e fazer cumprir a fiscalizar as 
de siçOes da Lei, bern como as ordens dos rnernbros que compoern a 
Ad inistração dos Serviços do Cemiteria Municipal. 

ArtI 3 - A fi 	çâo a qu se refere parágrafo Unico do artigo 16 da Lei n °  
2.1j54, de 1 	 EWtfllAjicara a cargo da Secretarial de Obras. 

Cstdo — 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 

Leis ambientais. 

DAS ATIVIDADES 

Art. 5—Os serviços de cemitério constituem-se de: 

I - inumaçOes; 

II - exumaçOes: 

III - construçâo de sepulturas e tUmulos; 

IV - Manutençao de ossuários; 

V - organizaçáo, escrituraçAo e controle de serviços; 

VI - vigilancia; 

VII - ajardinamento, limpeza e conservaçao: 

VIII - construção e montagem de carneiros; 

IX - manutençäo e jardinagens de tümulos ou jazigos; 

Art. 7 - Os preços dos serviços de que trata este artigo anterior e outros nao 
listados, serão atualizados pela UFESP, e entrará em vigor aplicada a partir da 
Publicaçao e serão dispostos na tabela no anexo I. 

prafo Unico - 0 pagamento da ConcessAo do uso dos Jazigos poderé ser 
ado em ate 12 (doze) parcelas iguais, devendo a primeira parcela ser 
no ato da assinatura do Contrato de Concessao. 

it. 8 - 0 modelo padrao de Titulo de Concessao de Uso dos terrenos, que 
ata o artigo 55 da Lei n o  2.154, de 16 de outubro de 2014, estará disposto no 
nexo II. 

9 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçAo. 

Severinia, 22 de Novembro de 2018. 

M 
Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, restritivamente provi 

registro na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severinia, no Diáric 

desta Municipalidade. 

TO 
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___ PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Anexo I 

TABELA DE PREOS DOS SERVIOS FUNERARIO (1 0  Art.27) 

SERVIçOS: VALORJUFESP 

ABERTURA, SEPULTAMENTO E FECI-IAMENTO DE JAZIGO 

Exumaçao Jazigo 	tipo 	parede 	- 5 UFESP 
(bloco, tijolos) 

Jazigo 	tipo 	carneira 	- 
grarnado 

Sepultura 	chão" simples 
- tipo cova 

Somente 	abertura 	para 
retirada (EXUMAAO) 

InumacAo Jazigo 	tipo 	parede 	- 5 UFESP 
(bloco, tijolos) 

Jazigo 	tipo 	carneira 	- 
gramado 

fornecimento de embalagem - tipo sacola- R$ 10,00 

Jazigo Terreno corn carneira simples 156,00 UFESP 
entro da quadra; 

I aveta cernitério novo (por gaveta) 78,00 UFESP 

..azigo Terreno corn carneira simples 200,00 UFESP 
ftente pra avenida 

azigo Terreno corn carneira dupla, 250, UFESP 
C ?ntro da quadra 

J wigo Terreno corn carneira dupla 312.00 ufesp 
fiente pra av%* TI 	I*tIccUcDlwA  
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OUTROS SERVIOS 

Taxa para reforma - (usc de água, 1 UFESP 
etc.) - ART 41 

Transferéncia de titularidade de 
jazigos conforme a lei. - ART. 34 

ç9SEVERINIA 
Coefldo , Fteso Mac. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Anexo II 

Modelo padrao de CONTRATO DE CONCESSAO DE USO DE BEM IMOVEL 

A MUNICIPIO DE SEVERiNIA, pessoa juridica de direito pübtico. inscrita no 
CNPJ sob n.° 46.596.235/0001-99, corn sede na Rua Capitao Augusto de 
Alrneida, fl. 0  332, Centro, MunicIpio de Severinia-SP, nests ato representado 
pelo senhor Prefeito Municipal). adiante denorninada sirnptesrnente 
Concedente, e a(o) (nome), inscrita(o) no CPF sob o no (informar). corn 
(endereco), denominado(a) simplesrnente Concessionário, resolvern firmar o 
presente contrato de concessao de USC de bern imOvel. que prometem cumprir 
na meihor forma de direito. porsi e seus legais sucessores. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o presente instrurnento tern por objeto a concessâo de usa de JAZGO do (a) 
CONCEDENTE, localizado a (endereco), JAZIGO no 	 . locahzado na 
Rua  	Setor 	 . corn 	gavetas. lado 

no Cemiterio 	 , para o CONCESSIONARIO. 

LA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

CONCESSIONARIO deverá utilizar üriica e exciusivamente o bern objeto 
ste contrato para INUMAcAO de cadaver hurnano. 

LAUSULA TERCEIRA - DA MODALIDADE DA CONCESSAO 

partes estabelecern que a presente concessão de USC sera feita ern caráter 
roso. que a Concessionário de obriga a pagar ao Concedente conforms 
xo I do presents decreto bern corno suas atualizaçOes. 

LA QUARTA - DA VIGENCIA 

I  prazo de vigéncia do presente contrato se inicia ern  
tern duraçäo de prazo indeterminado, salvo aos casos previsto na da Lei n° 
154, de 16 de outubro de 2014. 

VSEVERINIA Co.tho a Fteo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO 

o presente contrato podera ser rescindido pelo descumprirnento de quaisquer 
obrigaçOes previsto na Lei no 2.154, de 16 de outubro de 2014, peta 
superveniência de norma legal ou fato administrativo que o tome formal ou 
materialmente inexequlvel, ou ainda, par ato unilateral dos signatários, 
mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, corn a antecedencia 
minima de 60 (sessenta) dias, prazo durante a qual deverá ser restituida o 
imóvel nas rnesrnas condiçOes de conservação em que foi entregue. 

CLAUSULA SEXTA - DAS MULTAS E 5ANçOE5 

No casa da Concessionaria transgredir qualquer clausula que motive a extinção 
da Concessao, nos casos previstos pela Legislaçao de regência será aplicada 
a pena de multa estipulada em 20% do valor atualizado do Contrato 

Sem prejuizos das sançOes previstas neste Contrato, caso seja efetivada a sua 
extinçao, a divida originada no presente Cantrato sera inscrita na divida ativa 
do Municipio de Seveminia. 

CLAUSULA SETIMA- DO FORD 

Fica eleito o foro da camarca de Olimpia, excluindo-se qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questOes oniundas da execuçAo ou 
interpretaçáo deste contrato. 

por assim estarem de pleno acordo, as partes subscritoras do presente 
itrato obrigarn-se ao seu total e irrenunciavel cumpnirnento, o qual é 
Dorado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito, na 
senca das testemunhas abaixo nelacionadas. 

Severinia, 22 de Novembro de 2018. 

(assinatura) 

(nome) 

CONCEDENTE 

(assinatura) 

(nome) 

CONCESSIONARIO 

qSEVERfNIA 
Cac,tdo — Pno_-
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nv. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

1 - Testemunha 

(assinatura) 
(name) 
CPF n° (informar) 

2 - Testemunha 

(assinatura) 
(nome) 
CPF no (informar) 

ç9SEVERINIA 
CosUuMd* ., 
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