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A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, 
Estado do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPfFANIO DA SILVA, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte

LEI
CAPITULO !

DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. 1°. O funcionamento, utilizagao, administragao e fiscalizagao 
dos cemiterios e a execugao dos servigos funerarios no Municipio de Ariranha 
do Ivai/PR, reger-se-ao pelo disposto nesta Lei e demais normas especificas 
aplicaveis a materia ou as que venham a substitui-las.

Art. 2°. Considera-se cemiterio municipal aquele de dominio publico, 
compreendido dentro do territorio municipal.

Art. 3°. O Municipio de Ariranha do Ivai incumbir-se-a de:

§ 1° - Tomar medidas pertinentes ao melhoramento dos servigos 
funerarios e da administragao dos cemiterios publicos, proibindo discriminagoes 
de credo, raga, ou sob qualquer outra forma.

§ 2° - Fiscalizar os cemiterios publicos zelando pela observancia das 
normas legais e regulamentos sobre a materia.

§ 3° - Administrar os cemiterios publicos e fixar as tarifas dos 
servigos neles prestados.

Art. 4°. Nos cemiterios de que trata essa lei poderao ser celebradas 
cerimonias religiosas de qualquer credo, respeitado o sossego publico e a 
legislagao vigente.

Art. 5°. Os cemiterios municipais so poderao ser erigidos e 
instalados em terrenos que atendam as especificagoes e exigencias da 
legislagao sanitaria, ambientai e demais legislagoes aplicaveis.
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Art. 6°. A distribuigao das sepulturas, ossuaries, monumentos ou 
outras unidades funerarias sera feita de modo a permitir a sua iocalizagao.

Art. 7°. Os cemiterios deverao ser inteiramente cercados com muro 
e, no seu interior, o espago devera ser dividido por iote, quadra e ruas, de 
forma a manter uma meihor organtzagao e subdivisao do espago.

Paragrafo unico: O cercamento previsto neste artigo podera ser de 
tela ou arame, quando o cemiterio locaiizar-se na area rural do municipio ou 
que por sua localizagao afastada do centra urbano nao acarretar incomodos a 
vizinhanga.

Art. 8°. Os cemiterios piibiicos criados a partir desta Lei deverao 
ainda, reservar espago para a instaiagao de ossuario e sepultamento de 
indigente.

CAPUULO II
DAS SEPULTURAS, TUMULOS OU COVAS

Art. 9°. Para efeito da presente Lei, considera-se sepultura o local para 
sepultamento individual ou coletivo independente de sua denominagao, podendo
ser:

Carneiro ou jazigo: cova com paredes laterals e fundo revestidas 
de tijoios ou material similar impermeabilizado, tendo internamente 
as dimensoes maximas de 2,60 m de comprimento e 1,20 m de 
fargura e com profundidade de 1,20 m, sendo este tamanho padrao 
e unico;
Mausoleu ou Cripta: Obra de arte com superficie, destinada a 
sepultamento no interior de edificagao, cujo espago maximo 
ocupara 5,00 m de comprimento, 3,00 m de largura, 3,00 m de 
altura e 1,20 m de profundidade;
Gaveta: Sao loculos individuals ou sobrepostos de concreto 
armado com espago intemo maximo de 2,50 m de comprimento, 
1,00 m de largura e 1,00 m de altura;
Nicho ou Ossuario: compartimento para o deposito de ossos 
retirados de sepulturas, bem como de restos decorrentes do 
processo crematorio, tendo dimensoes minimas de 1,50 m de 
comprimento, 0,40 m largura e 0,40 m altura;

I-

II-

III-

IV-

§ 1° - A distancia minima entre sepulturas devera ser de no minimo 
0,40 m na lateral e 0,80 m nas extremidades.

§ 2°. A sepultura podera ser preparada para receber ate 02 (duas)
urnas funerarias.
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Art. 10. Fica vedado todo e qualquer sepultamento, em sepultura nao 
revestida na forma determinada nesta lei ou posteriormente regulamentada por 
decreto;

Paragrafo unico: O previsto no caput deste artigo nao se aplica em 
situagoes emergenciais ou em caso de catastrofes.

CAPITULO III 
DOS SEPULTAMENTOS

Art. 11. E proibido realizar sepultamento antes de decorrido o prazo 
de 12 (doze) horas, contado do memento do falecimento, salvo:

I. Quando a causa da morte for mofestia contagiosa ou epidemica;
II. Quando o cadaver apresentar inequivocos sinais de putrefagao.
§ 1° - Nenhum cadaver podera permanecer insepulto, no cemiterio, 

se o obito ocorreu ha mais de 36 (trinta e seis) horas, salvo quando estiver 
embaisamado ou por determinagao judicial ou policial competente.

Art. 12. Nao sera feito sepultamento sem certidao de obito fornecida 
peio Oficial do Registro Civil do local do falecimento.

Paragrafo unico. Em caso de ocorrencia de obito fora do horario de 
expediente do Cartorio, observar-se-a as disposigoes pertinentes ao Plantao.

Art. 13. O sepultamento no cemiterio publico fica condicionado ainda 
a apresentagao do Titulo Perpetuo oriundo da aquisigao do lote junto ao 
Municipio e urn dos seguintes:

l - O testamenteiro, em cumprimento de disposigao testamentaria;
I - O conjuge sobrevivente;
III - A pessoa com quern vivia o falecido em condigoes analogas as

do conjuge;
IV - Qualquer herdeiro;
V - Qualquer familiar;

Art. 14, O requerimento para a pratica dos atos referidos no artigo 
anterior pode tambem ser apresentado por pessoa munida de procuragao com 
poderes especiais para esse efeito, passada por quern tiver legitimidade nos 
termos dos incisos I a V do artigo anterior.

Art. 15. Quando o sepultamento ocorrer em final de semana ou dia 
sem expediente na Prefeitura, as pessoas identificadas no artigo 9° desta lei 
terao o prazo de 05 (cinco) dias para providenciar a formaiizagao da aquisigao 
do lote, com a consequente emissao do Titulo Perpetuo, sob pena de 
pagamento de multa, no valor de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor 
do lote.

Paragrafo unico: Para a aquisigao do Titulo Perpetuo, observar-se- 
a o disposto no anexo i desta Lei.
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Art. 16. As inumagoes serao em numero e condigoes compatfveis 
com o espago para sepultamento e as condigoes sanitarias e de saude publica 
aplicaveis em cada caso.

Paragrafo unico: A cada sepuitamento adicionai, sera observado os 
vaiores contidos na Tabeia constante do Anexo i desta Lei.

Art. 17. As inumagoes no mesmo jazigo poderao ocorrer passados, 
peio menos, 03 (tres) anos e desde que adotadas eventuais orientagoes da 
Vigilancia Sanitaria.

Art. 18. Em caso de faita de espago para sepuitamento ou no 
proprio ossuario, o Munidpio podera proceder a remogao dos restos mortais 
e/ou a cremagao dos restos mortais depositados no ossuario, observados os 
procedimentos iegais para tanto.

Art. 19. Os residues oriundos dos restos de material (madeira, 
vestes, etc.), retirados das sepuituras por ocasiao das exumagoes deverao ser 
destinados para tratamento adequado.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO E DA ADMINtSTRAQAO DO CEMITERIO PUBLICO

DO MUNICIPIO

Art. 20. O cemiterio estara aberto, para fins de inumagoes 
diariamente, das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.

Paragrafo unico: Em caso de ocorrencias fora deste horario, 
observa-se a as disposigoes pertinentes ao plantao.

Art. 21. O Cemiterio tera como administrador o Servidor concursado 
no cargo de Servigos Gerais, designado para exercer seus misteres junto ao 
Cemiterio Municipal, ao qual cabera as seguintes tarefas:

i - Exigir o atestado de obito e encaminha-lo ao Municipio no dia util 
subsequente ao do sepultamento;
II - Providenciar quanto a abertura e fechamento das sepuituras;
III - Manter a limpeza dos passeios, capina da vegetagao, executar o 
ajardinamento e retirar os residues de coroas e flores secas no 
momento em que seu aspecto prejudicar a estetica;
IV - Numerar os quadros e os locals destinados as sepuituras;
V - Zelar pelas posturas estabelecidas e autuar os infratores;
VI - Executar outras tarefas correlatas.
Paragrafo unico: O registro dos sepuitamentos, constando o nome, 

idade, sexo, causa mortis, dia e bora, e numero da sepultura, bem como o 
arquivamento da certidao de obito e de responsabilidade do Municipio.
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CAPITULO V
DAS DiSPOSigOES GERAIS

Art. 22. O titular da sepultura ou o seu representante legal e 
obrigado a manter o espago limpo e a realizar as obras de conservagao e 
reparagao do que tiver construido e que, a criterio do Municipio, forem 
necessarias para a estetica, seguranga e salubridade do cemiterio.

§ 1°- Na falta de limpeza, conservagao e reparagao julgadas 
necessarias, serao as sepulturas consideradas em abandono e ruina.

§ 2°- Consideradas as sepulturas em ruina, o titular ou seu 
substitute, sera notificado no enderego constante do cadastro municipal, para 
que proceda os servigos necessarios, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

§ 3°- Esgotado o prazo estabeiecido no paragrafo anterior, os 
terrenes serao revertidos para o municipio, assim como as sepulturas e/ou 
tumulos, desocupados, com a transladagao dos restos mortais para o ossuario 
e disponibilizado o espago para nova aquisigao.

§ 4°- Na impossibilidade de notificagao do titular ou de seu 
substitute, por ausencia de demarcagao do local dos sepultamentos, o 
Municipio colocara placa de identificagao de lote e quadra no local, 
observando-se o prazo estipulado no paragrafo 2° desta lei para adogao das 
providencias cabiveis.

§ 5°- A notificagao sera feita tambem mediante pubiicagao em edital, 
com fixagao no atrio municipal e pela imprensa oficial, para convocagao do 
proprietario em caso de abandono.

CAPITULO VI
DAS VEDAQOES E PENALIDADES

Art. 23. Sob pena de aplicagao de multa, no cemiterio municipal nao
e permitido:

I - Pisar nas sepulturas;
II - Subir nas arvores e mausoleus;
III - Danificar os monumentos ou as lapides tumulares;
IV - Arrancar plantas e flores;
V - Praticar atos de depredagao de qualquer especie;
VI - Fazer deposito de qualquer especie de material, funerario ou 
nao;
VHI - Pregar cartazes ou anuncios nos muros e portoes;
IX - Efetuar atos pubiicos que nao sejam de culto religiose ou civico;
X - Fazer instalagoes para venda, seja do que for;
X! - Fazer trabalhos de construgao ou plantagao aos domingos e 
feriados, salvo se com licenga especial do Municipio;
XII - Jogar lixo em qualquer parte do recinto;
XIII - Colocar velas fora dos velarios e nem deixa-ias acesas fora do 
expediente.
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Paragrafo unico: As infrapoes ao disposto nesta Lei sujeitam os 
seus infratores ao pagamento de muita no valor de ate 10 (dez) UFM's, 
apurado atraves de processo administrativo.

CAPITULO VI!
DAS DISPOSigOES FINAIS

Art. 24. Caso necessario, o municipio podera efetuar a concessao 
dos servigos do cemiterio, mediante regular concorrencia publica, iimitando os 
valores das tarifas a serem cobradas dos usuarios.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogadas todas as disposigoes em contrario, em especial a Lei n° 096 de 17 
de dezembro de 2001.

Edificio do Pago Municipal de Ariranha do Ivai, aos dezesseis dias 
do mes de novembro de dois mjl^vtffte e um (16/11/2021).

O
HIAGO EPIFANIO DA SILVA

Gestor Municipal


