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LEIN° 299 DE 15 DE JUNHO DE 2012

Dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a
administração e a fiscalização dos cemitérios.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

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

fiscalização dos cemitérios no Município de Floresta do Araguaia reger-se-ão pela

presente Lei e normas específicas aplicáveis à matéria.

Art. 2°. Os cemitérios do Município são parques públicos, invioláveis, de
utilização reservada e de caráter secular.

Art. 3°. Os cemitérios públicos do Município de Floresta do Araguaia serão

mantidos pela Secretaria de Trabalho e Promoção Social do Município ou sob o regime de

concessão através de licitação.

Art. 4°. O Município, no interesse da Administração Pública poderá destinar áreas

para a construção de cemitérios, por concessão, mediante concorrência pública, nos

termos da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e por regulamentação

posterior.

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

1 - sepultamentos;

II - exumações;

III - construção de sepulturas e túmulos;

IV - cremação de cadáveres;

ê V - manutenção de os sá rios e cinza rios;

VI - organização, escrituras e controle de serviços;

t VII - vigilância;

• VIII - ajardinamento, limpeza e conservação;

* IX - construção e montagem de canteiros;

X - manutenção e jardinagem de túmulos e jazigos;

$ XI - utilização de capelas;

m XII - velórios;

»



DO ARAGUAIA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE 00 PREFEITO

XIII - demais serviços afins autorizados pelo órgão concedente.

Art. 6°. As taxas devidas pela prestação de serviços de sepultamento, exumação,

ocupação de ossário, concessão de perpetuidade, licença para colocação de lápides e

emblemas de sepulturas serão estabelecidas pelo Decreto regulamentador desta Lei,

Art. 7°. A Secretaria de Trabalho e Promoção Social do Município baixará normas

complementares relativas ao funcionamento e serviços dos cemitérios.

Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta (60) dias.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, em 15 de junho de 2012

Alsério Kazimirski

Prefeito
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