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DECRETO Nº 6160, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Suspende efeitos do Decreto nº 771 de 25 de 

abril de 2007. 

 

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, II, V, VII e 

art. 70, I, “a” e “n” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05/04/1990, e 

 

Considerando que a Lei nº 1789 de 26/10/95 “Dispõe e orienta sobre os Cemitérios Públicos 

sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal”. 

 

Considerando que o Decreto nº 771 de 15/04/07 “Dispõe sobre o funcionamento, 

organização, execução de serviços, reformas e/ou construções de sepulturas e demais atividades nos 

Cemitérios Jardim da Paz, Centro e Araponguinhas, que se encontram sob a responsabilidade do 

Município de Timbó e dá outras providências”. 

 

Considerando o contínuo, ininterrupto e crescente aumento nos números de inumações 

ocorridas nos cemitérios de responsabilidade do Município de Timbó, principalmente diante dos 

efeitos da pendemia pelo Covid -19; 

 

Considerando que apesar das inúmeras medidas adotadas pela municipalidade, os espaços 

para inumação tem reduzido drasticamente, tanto que conforme avaliação da Secretaria de Obras, 

Serviços Urbanos e Agrícolas, nos cemitérios Jardim da Paz e Arapongas o atendimento para tal fim 

poderá ocorrer somente até fevereiro dec 2022 e no Cemitério Central não há disponibilidade; 

 

Considerando que se faz imprescindível a temporária suspensão de determinados usos e 

procedimentos (em especial no que tange as reservas de sepulturas e transferências de restos mortais 

de outras cidades) buscando assim garantir o pleno e pronto atendimento as necessidades 

momentâneas e locais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam suspensas por prazo indeterminado as reservas de sepulturas nos Cemitérios 

Municipais de que tratam os arts. 2º e 4°, e a abertura de novas sepulturas para transferencia de restos 

mortais de um cemitério para outro, ainda que de outras cidades, nos termos do art. 7°, todos do 

Decreto nº 771 de 25 de abril de 2007.  

 

Art. 2º Ficam mantidas e ratificadas as demais condições do Decreto nº 771 de 25 de abril de 

2007.  

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à 

publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de 

outubro de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de outubro de 2021; 152º ano de Fundação; 87º ano de 

Emancipação Política. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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