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DECRETO Nº 2.816/2021 

 
Regulamenta os serviços 
funerários no âmbito do 
Município de Botuverá, e dá 
outras providências. 

 
O Prefeito do Município de Botuverá, Estado de Santa Catarina, no exercício 
de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal e na 
Lei Municipal nº 1.507/2021, de 15/04/2021; 
 
Considerando que o Município de Botuverá possui a competência 
constitucional para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão, o serviço funerário, conforme disposto no Artigo 30, V, da 
Constituição Federal; 
 
Considerando que o Artigo 175 da Constituição Federal, Artigo 124 da Lei nº 
8.666/1993 e artigo 1º da Lei nº 8987/1995, determina que as permissões e 
concessões de serviços públicos devem ser feitas sempre através de 
concorrência pública; 
 
Considerando a função social do serviço funerário, caracterizada pelo 
atendimento a carentes e indigentes, bem como as implicações relativas a 
saúde pública e o caráter cultural e religioso da atividade: 
 
DECRETA: 
 

Capítulo I 
 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 1º - Os serviços funerários são serviços públicos locais essenciais, 
diversificados conforme o padrão escolhido pelo usuário e o respectivo preço, 
que compreendem serviços e fornecimentos obrigatórios para a inumação de 
cadáver, serviços e fornecimentos facultativos. 
 
§ 1º - A concessão referida no caput deste artigo deverá ser antecedida de 
licitação, na modalidade concorrência pública. 
 
§ 2º - O prazo para a concessão dos serviços de que trata este Decreto será 
definido pelo instrumento convocatório, em cada caso, após realização do 
devido estudo técnico e econômico-financeiro que determinará o prazo 
necessário para consecução do objeto pretendido, tendo em vista o decurso de 
tempo para amortização dos investimentos da concessionária, observado o 
interesse público. 
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§ 3º - A fiscalização dos serviços funerários será executada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento econômico e poderá ser 
iniciada de oficio ou mediante requerimento de qualquer interessado. 
 
Art. 2º - Os serviços funerários que serão concedidos pelo Poder Público 
Municipal compreendem: 
a) venda de ataúdes; 
b) transporte de cadáveres; 
c) prestação de serviços públicos gratuitos; 
d) preparação de cadáveres, com realização de tanatopraxia. 
 
Parágrafo único. A preparação de cadáveres, ato médico consistente no 
emprego de técnica de tratamento químico visando a conservação total e 
permanente (embalsamento), ou por tempo previsto (formolização), será 
executado por técnico em necropsia ou em tanatopraxia habilitado por 
instituição reconhecida pelos Ministérios da Educação e Saúde, e sob a 
responsabilidade de médico legista ou anatomopatologista, em local apropriado 
aprovado pela autoridade sanitária, localizado em hospital, no Instituto Médico 
Legal (IML) ou em clínica específica, observado os termos da Resolução RDC 
número 68, de 10 de outubro de 2007, da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária - ANVISA. 
 
Art. 3º - Os serviços funerários e fornecimentos optativos são: 
a) aluguel de altares e mesas; 
b) locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 
c) confecção de coroas de flores; 
d) ornamentação de flores sobre o cadáver; 
e) transporte de cadáveres exumados. 
 
Parágrafo único. É permitido a Concessionária exercer outras atividades que 
não sejam objeto de delegação pelo Poder Público Executivo Municipal, 
correlatas aos serviços funerários e de necrópoles. 
 

Capítulo II 
 

DOS PREÇOS 
 
Art. 4º - Observado o disposto, o valor máximo dos serviços funerários está 
limitado a Tabela Referencial de Preços de Serviços Funerários da Associação 
Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários - 
ABREDIF, constante no Anexo I deste Decreto. 
 
§ 1º Os preços máximos dos serviços funerários de cada empresa 
concessionária deverão ser afixados, obrigatoriamente, nos estabelecimentos 
funerários e cemitérios em local bem visível ao público. 
 
§ 2º A constatação, pela fiscalização, da falta de tabela de preços exposta nos 
estabelecimentos funerários, na forma estabelecida no parágrafo anterior deste 
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artigo, implicará na imediata suspensão da licença de funcionamento e na 
instauração de procedimento administrativo para cancelamento da concessão. 
 
§ 3º Na tabela de preços máximas não se incluirão os custos relativos a 
obtenção de documentos necessários ao funeral e nem as taxas relativas aos 
serviços de cemitério. 
 
§ 4º Os preços de urna, ornamentação e serviços padrão diferenciado, cujo 
fornecimento pelas concessionárias é facultativo, assegurado o direito de livre 
escolha do usuário, só poderão ser praticados se constarem na Tabela 
Referencial de Preços de Serviços Funerários da Associação Brasileira de 
Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF. 
 
§ 5º Qualquer que seja a escolha do usuário, ele será necessariamente 
informado sobre os preços dos serviços e dos produtos do padrão básico. 
 
Art. 5º - Quando a contratação que envolva também serviços de cemitério, as 
concessionárias deverão discriminar os valores dos serviços funerários em 
separado dos serviços de cemitério na venda e na emissão da Nota Fiscal. 
 
Art. 6º - A fixação de quilometragem observará o limite máximo constante na 
Tabela Referencial de Preços de Serviços Funerários da Associação Brasileira 
de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF. 
 
Art. 7º - A Concessionária deve garantir a oferta dos padrões de produtos e 
materiais, conforme as categorias da Tabela Referencial de Preços de Serviços 
Funerários da Associação Brasileira de Empresas Funerárias e 
Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF, constante no Anexo I deste 
Decreto. 
 
Art. 8º - A concessionária deve manter estoques com todos os tipos e valores 
de urnas para atendimento de todas as classes sociais, conforme as categorias 
da Tabela Referencial de Preços de Serviços Funerários da Associação 
Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários - 
ABREDIF, constante no Anexo I deste Decreto. 
 

Capítulo III 
 

DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS 
 
Art. 9º - As concessionárias deverão fornecer as pessoas indigentes e carentes 
usuários da Assistência Social residentes no Município de Botuverá/SC, o 
Serviço Funerário Gratuito nos termos da categoria "gratuito" da Tabela 
Referencial de Preços de Serviços Funerários da Associação Brasileira de 
Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF, 
constante no Anexo I deste Decreto. 
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I - Terão direito o indivíduo e/ou família sem rendimentos ou com renda per 
capita de até ½ (meio) salário mínimo nacional vigente; 
 
II - Também terão direito o indivíduo e/ou família com renda per capita superior 
a 1/2 (meio) salário mínimo nacional vigente, que se encontra em situação de 
limitação pessoal e social, tais como impossibilidade ou dificuldade 
subsistência, em decorrência de despesas essenciais (medicamento, 
educação, aluguel): 
 
Art. 10º - Para ter direito ao serviço funerário gratuito, deverá ser apresentada 
pelo requerente a seguinte documentação: 
 
I - Requerimento por escrito; 
II - Cópia do RG e CPF do requerente; 
III - Cópia de comprovantes de renda dos membros da família (contracheques, 
carteira profissional, documento expedido pelo empregador ou declaração 
própria no caso de trabalho informal); 
IV - Cópias dos comprovantes de residência no Município de Botuverá/SC, tais 
como: água, luz ou telefone; 
V - Outros documentos solicitados pela Secretaria de Assistência Social. 
 
Art. 11º - A triagem das famílias e/ou indivíduos demandantes do Serviço 
ocorrerá mediante estudo socioeconômico, realizado por profissional de 
Assistência Social, integrante da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
 
Parágrafo único. O estudo socioeconômico é que definirá a permissão do 
serviço funerário gratuito. 
 
Art. 12º - O número máximo de fornecimento dos serviços funerários gratuitos, 
por ano, será fixado nas normas editalícias, pelo Poder concedente dos 
serviços. 
 

Capítulo IV 
 

DA CONCESSÃO 
 
Art. 13º - O prazo de concessão é de 10(dez) anos, podendo ser prorrogada 
uma única vez, por igual período, mediante o pagamento pela concessionária 
de quantia equivalente ao valor ofertado na licitação, devidamente corrigido 
pelo INPC ou outro índice que venha a substituí-lo, a critério do Poder 
Concedente. 
 
Art. 14º - As concessionárias deverão obter Alvarás de Funcionamento e 
Sanitário para seus estabelecimentos, nos termos da legislação vigente, 
mediante pagamento dos respectivos tributos. 
Art. 11.t. 14. 
Art. 15º - Incumbe as concessionárias: 
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I - Sujeitar-se ás normas e regulamentos expedidos pelo Poder Executivo e à 
fiscalização dos serviços prestados; 
II - Assegurar aos agentes fiscalizadores do Município o livre acesso às suas 
dependências; 
III - Manter os documentos contábeis e as despesas operacionais à disposição 
do Município; 
IV - Manter plantão de 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias, inclusive 
sábados, domingos e feriados; 
V - Manter instalações adequadas a prestação dos serviços, e possuir local 
apropriado para a preparação do cadáver e ornamentação do ataúde; 
VI - Cumprir as ordens de serviços expedidas pelo Poder Executivo Municipal; 
VII - Oferecer o serviço de tanatopraxia para o preparo do corpo, exercido por 
profissional legalmente habilitado, quando: 
a) o corpo for transladado para Município localizado a distância superior a 
250Km (duzentos e cinquenta quilômetros); ou 
b) o velório ultrapassar a 24 (vinte e quatro) horas; ou 
c) houver manifestação de vontade do usuário do serviço público. 
VIII - Manter estoques com os tipos de ataúdes previstos no edital de 
concessão dos serviços funerários; 
IX - Fornecer a mão-de-obra necessária para a plena execução dos serviços, 
mantendo funcionários em número e especialização compatíveis com a 
natureza do serviço, responsabilizando-se perante o Poder Executivo por todos 
os atos de seus subordinados durante a sua execução, bem como por 
acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos; 
X - Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.Is, 
alimentação e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 
sindicais e securitárias, sendo considerada, nesse particular, como única 
empregadora, conforme determina o parágrafo único, do artigo 31, da Lei 
Federal nº 8.987/95; 
XI - Observar, na prestação dos serviços, toda e qualquer prescrição e norma 
de caráter sanitário expedida pelos órgãos públicos competentes e legislação 
correlata, sob pena de revogação da concessão e rescisão do contrato; 
XII - Responder por todos os prejuízos causados em decorrência de suas 
atividades, ao Município, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelos órgãos municipais competentes exclua ou atenue essa 
responsabilidade; 
XIII - Atender a solicitação da autoridade competente para o recolhimento de 
cadáveres em vias públicas, clinicas, hospitais, e o respectivo transporte e 
remoção de quaisquer desses locais até o Instituto Médico Legal, e deste até o 
velório ou cemitério, sempre dentro dos limites territoriais do Município; 
XIV - Manter permanentemente exposta ao público a tabela de preços dos 
serviços objeto da concessão; 
XV - Não realizar a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou 
voltados para a via pública; 
XVI - Instalar-se em local apropriado, previamente vistoriado pelo Poder 
Executivo, observado o zoneamento da área e distante, no mínimo, 500 
(quinhentos) metros de hospitais e casas de saúde em funcionamento; 
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XVII - Obter alvarás de funcionamento e sanitário para seu estabelecimento, 
nos termos da legislação vigente, observada a área mínima a ser estabelecida 
no edital, mediante o pagamento dos tributos respectivos; 
XVIII - Não proceder a mudança de local, qualquer que seja a razão, sem 
prévia autorização do Poder Público, que observará o pleno atendimento ás 
normas legais aplicáveis ao caso concreto; 
XIX - Possuir veículos para remoção de cadáveres, transporte de corpos para 
sepultamento e outros serviços auxiliares, em número e condições a serem 
especificadas no edital; 
XX - Repassar, mensalmente, ao município o valor do ISS de conformidade 
com o Código Tributário Municipal; 
XXI - Exercer rigoroso controle sobre seus empregados, durante a prestação 
do serviço e no trato com usuários, quanto ao comportamento moral e 
funcional, respondendo administrativamente pelas infrações que cometerem; 
XXII - Exigir o uso de crachás de identificação pelos seus empregados, nas 
atividades que exigirem contato com usuários. 
 
§ 1º A Concessionária manterá sob supervisão permanente do Poder Público 
Municipal, uma Central de Atendimento do Serviço Funerário, devidamente 
estruturada, com atribuições e funcionamento previstos em regulamento. 
 
§ 2º Caso a empresa funerária não possua em estoque o ataúde do padrão 
escolhido pelo usuário, obrigar-se-á a fornecer o de padrão imediatamente 
superior, pelo preço do padrão que havia sido escolhido. 
 
§ 3º As notas fiscais das funerárias deverão ser discriminadas, constando nelas 
os serviços prestados, assim como o modelo da urna e nome(s) do(s) 
falecido(s) e do responsável pela contratação do serviço. 
 
Art. 16º - A transferência de concessão ou do controle societário da 
concessionária sem prévia anuência do Poder Executivo Municipal implicará 
caducidade da concessão. 
 
Art. 17º - É vedado às concessionárias o exercício de quaisquer atividades 
estranhas ao serviço funerário, especialmente a intermediação para 
recebimento de seguro de vida e seguro DPVAT. 
 

Capítulo V 
 

DAS PRESTADORAS DO SERVIÇO 
 
Art. 18º - Os titulares, sócios ou acionistas de sociedade concessionária não 
poderão integrar outra que preste o mesmo objeto social. 
 
Art. 19º - As ações representativas do capital social das empresas que se 
constituíram sob a forma de sociedade anônima deverão ser nominativas. 
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Art. 20º - As concessionárias que efetuarem alteração contratual sem a 
necessária anuência do Poder Concedente terão suas concessões cassadas, 
após a devida comprovação em processo administrativo, no qual será 
assegurado ampla defesa. 
 
Art. 21º - As concessionárias que não tiverem desempenho regular no serviço, 
fato este avaliado pela Secretaria Municipal competente, sofrerão as 
penalidades cabíveis, podendo inclusive ter rescindida a concessão. 
 
Parágrafo único. O desempenho regular a que se refere este artigo será 
avaliado, além de outros, pelos seguintes fatores: 
 
I - Situação de regularidade fisco-contábil da empresa; 
II - Atendimento ao público, existência ou não de reclamações de usuários 
contra a empresa, registradas em livro próprio, chancelado pelo órgão 
concedente, que deverá ser colocado a disposição dos usuários em local de 
atendimento; 
III - Qualidade da execução da prestação de serviços; 
IV - Atendimento às normas, ordens e intimações; 
V - Urbanidade dos funcionários, sócios ou acionistas das concessionárias ao 
se relacionarem com o público e fiscalização, no desempenho de suas funções 
na empresa; 
VI - Envolvimento da empresa com hospitais e similares ou órgãos públicos 
que lidam com óbitos. 
 
Art. 22º - Fica expressamente proibido ás empresas funerárias, efetuar, 
acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais ou transporte de 
cadáveres, sendo passível de sofrer sanções administrativas. 
 
Art. 23º - A interação de pessoa a serviço de empresa funerária com pessoal 
de hospital, repartição pública ou qualquer outra entidade, visando angariar 
clientes e burlar o bom atendimento importará aplicação da pena de cassação 
da concessão e Alvará de Localização e Funcionamento, após devidamente 
comprovado o fato em processo administrativo com garantia de ampla defesa. 
 

Capítulo VI 
 

DOS VEÍCULOS FUNERÁRIOS 
 
Art. 24º - As empresas concessionárias deverão possuir no mínimo 2 (dois) 
veículos funerários, devidamente homologados pelo Departamento Nacional de 
Trânsito - DENATRAN - observadas as determinações do Código Nacional de 
Trânsito, sendo pelo menos 1 (um) licenciado no município de Botuverá/SC. 
 
Art. 25º - Os veículos utilizados no serviço funerário deverão satisfazer às 
seguintes exigências: 
 
I - Ter idade máxima de fabricação de 5(cinco) anos; 
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II - Estar em excelentes condições de uso, do ponto de vista elétrico, mecânico 
e estético; 
III - A pintura deve ser uniforme em todo o veículo; 
IV - Conter nas laterais, de forma bem visível, a logomarca e denominação da 
empresa concessionária; 
V - Estar sempre limpos e conservados, dentro das mais perfeitas condições de 
higiene e segurança; 
VI - Ter cabine de isolamento entre cadáver e motorista/passageiro; 
VII - Manter a padronização determinada pelo órgão fiscalizador municipal. 
VIII – Um (1) dos veículos deverá ter seu licenciamento (emplacamento) para o 
Município de Botuverá. 
Parágrafo único. Os veículos fúnebres não poderão executar atividades 
estranhas aquela a que se destina. 
 
Art. 26º - O carro funerário, quando estiver transportando o féretro para 
inumação, deverá manter velocidade condizente com o cortejo, nunca superior 
a 40 km/hora. 
 

Capítulo VII 
 

DAS INSTALAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS 
Art. 26. 
Art. 27º - As concessionárias instalar-se-ão em locais de uso exclusivo e que 
contenham no mínimo as seguintes dependências: sala de recepção; sala 
interna de exposição de ataúdes e materiais correlatos; depósito para estoque 
de mercadorias; dependência para plantonistas e banheiro. 
 
Parágrafo Primeiro: A preparação do cadáver poderá ocorrer em outro 
município; 
 
Parágrafo Segundo: As capelas mortuárias não serão computadas para efeito 
do disposto neste artigo. 
 
Art. 28º - A solicitação de mudança de endereço da concessionária deverá ser 
acompanhada de justificativa, devendo ser observado o interesse público, 
Código de Posturas, Lei de Zoneamento e demais exigências legais. 
 
Art. 29º - A Secretaria Municipal competente, promoverá vistorias periódicas 
nas instalações das funerárias, atestando se estão atendidas as normas 
exigidas para o funcionamento da empresa funerária. 
 
Parágrafo único. As vistorias de que trata o caput deste artigo deverão ser 
realizadas semestralmente ou, a juízo da autoridade competente, por período 
não superior a um ano. 
 

Capítulo VIII 
 

DAS PENALIDADES 
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Art. 30º - O descumprimento pela concessionária de qualquer exigência contida 
neste Decreto sujeitar-lhe-á a aplicação, separada ou cumulativa, pelo Poder 
Executivo, por meio da Secretaria Municipal competente as seguintes sanções: 
 
I - Advertência escrita; 
II - Multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo o grau de gravidade da 
infração cometida, sem prejuízo de outras penalidades: 
 
a) por mau atendimento de usuário: R$ 1.000,00 (mil reais); 
b) por não apresentar o preço das diversas urnas: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
c) por não comprovar ter submetido à vistoria os veículos de serviço: R$ 
2.000,00 (dois mil reais); 
d) por não manter em estoque urnas conforme o Anexo I: R$ 3.000,00 (três mil 
reais); 
e) por não afixar tabela de tarifas em local e forma visíveis ao público: R$ 
3.000,00 (três mil reais); 
f) por exercer a empresa atividade estranha ao serviço funerário: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 
g) por desrespeito à fiscalização: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
h) por prestar serviços diferentes dos contratados: R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 
i) por não manter os veículos em perfeitas condições: R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 
j) por desrespeito a ordem do plantão, atendendo fora da vez: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 
k) por interagir com pessoal de hospital, repartição pública ou qualquer outra 
entidade, visando angariar clientes e burlar o rodízio, bem como infringir ao 
disposta no artigo 22 do presente Decreto, caracteriza-se quebra do contrato 
de Concessão, rompendo-se o vínculo com a Concedente; e 
l) a prática de infração a dispositivos deste Decreto, para as quais não haja 
previsão de pena específica, sujeita o infrator multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 
 
III - Suspensão da atividade por até 15 (quinze) dias ou até a correção da 
irregularidade; 
IV - Revogação da concessão e rescisão do contrato de concessão. 
V - Apreensão de materiais utilizados pelos infratores, liberáveis mediante o 
pagamento de multa. 
 
§ 1º Na continuidade da inobservância das normas legais e regulamentares 
será aplicada ao infrator a multa estabelecida no inciso II, do caput deste artigo 
e, no caso de reincidência, o dobro do respectivo valor. 
 
§ 2º A multa deverá ser paga pela empresa concessionária no prazo de 10 
(dez) dias, contados da ciência da notificação ou do indeferimento do recurso. 
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§ 3º A atribuição das penalidades previstas neste artigo fica a cargo da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento econômico. 
 
Art. 31º - A empresa concessionária poderá apresentar defesa por escrito a 
Secretaria competente, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data do 
recebimento da notificação das penalidades aplicadas. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de seu indeferimento, caberá recurso, no prazo 
de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da decisão, ao Chefe 
do Poder Executivo, que decidirá após consulta à Procuradoria Geral do 
Município. 
 

Capítulo IX 
 

DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 
Art. 32º - Extingue-se a concessão por: 
 
I - Advento do termo contratual; 
II - Encampação; 
III - Caducidade; 
IV - Rescisão; 
V - Anulação; e 
VI - Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou 
incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 
 
§ 1º Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e 
estabelecido no contrato. 
 
§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder 
concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessárias. 
 
§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, 
pelo poder concedente, de todos os bens necessários a execução provisória 
dos serviços. 
 
Art. 33º - A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a 
indenização das parcelas dos investimentos vinculados, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 
continuidade e atualidade do serviço concedido. 
 
Art. 34º - Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Poder 
Concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, 
mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, 
caso seja o caso. 
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Art. 34º - A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do 
Poder Concedente, a declaração de extinção da concessão ou a aplicação das 
sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo e as normas 
convencionadas entre as partes. 
 
§ 1º A extinção da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente 
quando: 
 
I - O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, 
segundo avaliação da Secretaria competente; 
II - A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes a concessão; 
III - A concessionária paralisar a prestação dos serviços ou concorrer para 
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
IV - A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 
V - A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos; 
VI - A concessionária não atender a intimação do Poder Concedente no sentido 
de regularizar a prestação do serviço; e 
VII - A concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
Art. 33. 
Art. Art. 35. 
§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 
 
§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 
comunicado a concessionária, detalhadamente, os descumprimentos 
contratuais referidos no § 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos 
contratuais. 
 
§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada por decreto do poder concedente, 
independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. 
 
§ 5º Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Concedente qualquer 
espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. 
 
Art. 36º - Ocorrendo a extinção sob qualquer das formas previstas neste 
Capítulo, tornarão os bens móveis, bem como as obras realizadas pelas 
Concessionárias em próprios públicos, irreversíveis e não indenizáveis. 
 

Capítulo X 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 37º - Sempre que a Urna Funerária exceder as dimensões ordinárias sob 
as quais são feitas as sepulturas, as concessionárias são obrigadas a 
comunicar a Administração do Cemitério em tempo hábil. 
 
Art. 38º - Fica proibida a permanência de veículos e/ou agentes funerários em 
hospitais, institutos médicos legais e unidades de saúde, ou próximo a estes 
local, exceto quando solicitado pela família e exclusivamente para o trâmite do 
evento. 
 
Art. 39º - As funerárias de outras localidades deverão, obrigatoriamente, para 
retirada de corpos, comprovar, perante a Secretaria Municipal competente, que 
o falecido residia na localidade da sede da funerária. 
 
Art. 40º - As urnas funerárias deverão ser todas confeccionadas em madeira ou 
material resistente, cuja decomposição não ultrapasse três anos. 
 
Parágrafo único. Todas as urnas funerárias utilizadas para sepultamento, 
deverão obrigatoriamente conter em seu interior, manta de contenção de 
efluentes cadavéricos (necrochorume), a fim de minimizar a contaminação do 
solo. 
 
Art. 41º - As atuais autorizações a título precário para funcionamento de 
empresas funerárias ficam prorrogadas até que as vencedoras de processo 
licitatório iniciem a execução de concessão. 
 
Art. 41º - Os casos omissos serão resolvidos pelo titular da Secretaria 
Municipal competente, podendo editar normas complementares a este Decreto, 
relativas aos serviços funerários. 
 
Art. 42º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 43º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Município de Botuverá, em 29 de Outubro de 2021. 
 
 

ALCIR MERIZIO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – REGULAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 
A realização de um funeral, compreende a execução de 03 atividades/fases, 
presentes e necessárias em todas as situações, diferenciadas somente no 
formato e conteúdo, utilizados para cada categoria de serviço contratado 
conforme opção, possibilidade e desejo do contratante. 
 
DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELO DIRETOR FUNERÁRIO, 
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL PELA “REALIZAÇÃO DO FUNERAL”. 
 
1- FORNECIMENTO DE ARTEFATOS 
Conjunto de produtos necessários e essenciais para realização de um 
funeral e que compreendem: 
1.1- Urna funerária; 
1.2- Material para ornamentação da urna; 
1.3- Véu; 
1.4- Velas ou lâmpadas incandescentes; 
1.5- Material para assepsia do corpo e limpeza dos ambientes; 
1.6- EPI descartável. 
1.7- Outros produtos não especificados, contudo, necessários ao tipo de 
funeral contratado. 
 
2- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO 
Atividades próprias do Diretor Funerário, Agentes Funerário, seus 
assistentes e terceirizados contratados, para realização do FUNERAL, 
compreendendo: 
2.1- Remoções necessárias do corpo, por via terrestre; para liberação e ou 
apresentação na capela. 
2.2- Serviço de ornamentação da urna; 
2.3- Assepsia, tanatopraxia, procedimentos e manipulações necessárias a 
acomodação do corpo na urna e sua apresentação à família; 
2.4- Expedição de documentos de competência da funerária; 
2.5- Orientação técnica e operacional sobre os processos e ações necessárias 
para a realização da liberação do corpo e seu sepultamento/cremação, 
2.6- Serviço de limpeza e desinfecção dos ambientes de procedimentos. 
 
3- REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL 
Organização e gerenciamento das homenagens póstumas, 
compreendendo: 
3.1- Montagem e desmontagem de câmara ardente com utilização de móveis e 
ESSA conforme credo religioso e costume local; 
3.2- Assistência às pessoas durante as homenagens póstumas; 
3.3- Cortejo fúnebre do local do velório até o do sepultamento ou cremação 
(perímetro urbano); 
3.4- Contratação, supervisão ou realização da celebração (atividade 
desenvolvida por um religioso ou cerimonialista para homenagear a pessoa 
falecida); 
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3.5- Agendamento de horário e local para sepultamento ou cremação; 
3.6- Acompanhamento e guarda do corpo até encerramento do funeral; 
3.7- Agendamento de serviço religioso; 
3.8- Execução de atividades de suporte aos presentes; 
3.9- Posicionamento das coroas e seu posterior transporte ou remoção; 
3.10- Envio de anúncio, comunicado ou publicação na mídia a respeito do 
falecimento. 
 
4- PROCESSAMENTO DO CORPO POR CREMAÇÃO 
Técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas com a utilização de 
equipamentos exclusivamente projetados para este fim. 
O processo de cremar é um ato funerário, por se tratar de uma fase 
intermediária do “FUNERAL”, que só se encerra com o acondicionamento, em 
definitivo, dos restos mortais em ambiente adequado ou dispergir das cinzas, 
conforme opção da família. 
 
REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO VALOR 
4.1 Sem celebração = R$ 4.400,00 
4.2 Com celebração = R$ 5.924,00 
 
5- TANATOPRAXIA 
Atividade própria do funerário realizada para retardar o processo biológico 
natural de decomposição do corpo, somente pelo período em que este será 
velado, proporcionando uma apresentação mais adequada, sem que aja 
alterações significativas no corpo velado. 
 
REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO VALOR 
5.1 Até 24 horas = R$ 794,00 
5.2 Até 72 horas = R$ 1.621,00 
5.3 Para translado nacional = R$ 1.169,00 
5.4 Translado mais de 24 horas = R$ 2.003,00 
5.5 Translado mais de 48 horas = R$ 2.425,00 
5.6 Aplicação de formol (*) 
5.7 Embalsamamento = R$ 4.319,00 
*Obs. O serviço funerário profissional abandonou a técnica da formolização, 
por esta usar formol em quantidade desaconselhável à saúde do profissional. 
 
6- COMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO 
Término e conclusão de um atendimento funerário, oriundo de outra 
localidade, onde foi contratado o transporte a preparação do corpo e o 
fornecimento da urna, junto à empresa congênere, cabendo a empresa 
que irá realizar a complementação: 
A. A realização do cerimonial conforme tipo; 
B. Cortejo do local de homenagem até o cemitério/crematório; 
C. Montagem e locação de essa conforme credo religioso; 
D. Assistência à família e participantes das homenagens póstumas. 
 
REFERÊNCIA VALOR (*) 
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6.1 – sem cortejo (**) = R$ 920,00 
6.2– com cortejo R$ 1.287,00 
6.3– sem cortejo (**) + celebração = R$ 1.931,00 
6.4– com cortejo + celebração = R$ 2.361,00 
Obs.: (*) não incluso locação de velório/capela e despesas com cemitério. 
Obs.: (**) sem cortejo: quando o corpo é velado no interior do cemitério em que 
será sepultado. 
 
7- ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR 
Assistência, contratada por conveniência, por empresa ou a família, no 
processo de liberação do corpo com remoção deste, do local do óbito, até o 
I.M.L (instituto médico legal) ou S.V.O (serviço de verificação de óbito), 
orientação na expedição dos documento e acompanhamento do processo. 
 

 PERÍODO DIURNO PERÍODO 
NOTURNO 
 

7.1 - Funeral assistencial R$ 622,00 R$ 787,00 
 

7.2- Demais categorias R$ 837,00 R$ 985,00 
 

 
 
8- REMOÇÃO LEGAL 
Remoção do corpo do local do óbito (dentro do município em que a empresa 
funerária atua) para o IML e/ou SVO, por solicitação da autoridade policial, 
exclusivamente quando estabelecido em dispositivo legal, ou em razão de 
acordo firmado entre as empresas funerárias e órgãos públicos. 
* O custo da remoção legal, deverá ser suportado pelo Estado quando houver 
regulamentação específica. 
 
9- SERVIÇO GRATUITO 
São aqueles realizados gratuitamente, à pessoas de reconhecida necessidade, 
em razão de dispositivo legal ou liberalidade da empresa funerária. 
 
10- ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
Ato de realização do 'FUNERAL”, compreende o fornecimento de artefatos 
conforme opção do contratante; serviço funerário e cerimonial conforme tipo de 
homenagem. 
 
10.1- Dos serviço necessários: 
Artefatos/Serviço funerário/Cerimonial 
 
10.2- Dos serviços facultativos: 
Tanatopraxia (exceto quando determinada por dispositivo legal), coroa de flor, 
locação de capela, ornamentação de capela, cerimonial, cremação, translado 
via terrestre. 
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10.3- Dos serviços de terceiros: 
Aquisição de jazigo, taxas de sepultamento, anúncios, transporte de 
acompanhantes, serviço de buffet, translado via aérea. 
 
11- CONCEITO DE URNA SINGULAR 
São aquelas de padrão diferenciado em razão do seu tamanho ou 
revestimento, devendo ser de altura superior a 1,95 cm ou de largura 
superior a 0,60 cm. 
Valor a ser acrescido em razão da diferenciação de material utilizado: 

Urna Obeso A Comprida B Branca C Zincada D 
 

11.1- 
Assistencial 

R$ 236,00 R$ 236,00 R$ 236,00 R$ 472,00 
 

11.2- Social R$ 697,00 R$ 697,00 R$ 697,00 R$ 1.395,00 
 

11.3- Especial R$ 1.287,00 R$ 1.287,00 R$ 1.287,00 R$ 2.575,00 
 

11.4- 
Personalizado 

R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 3.541,00 
 

 
12- DEFINIÇÃO DE CORTEJO 
Remoção do corpo do local de velar até o cemitério ou crematório, dentro do 
perímetro urbano, em veículo especial destinado exclusivamente a este fim. 
 
13- TRANSLADO TERRESTRE 
Remoção do corpo via terrestre, em veículo destinado exclusivamente a este 
fim, do local do óbito ou de velar, até o local de sepultamento ou crematório, 
quando estes forem localizados em outros municípios. 
 

REFERÊNCIA 
ABREDIF 

QUANTIDADE km RODADO VALOR km RODADO 
 

13.1 Até 100 km R$ 5,26 
 

13.2 De 101 a 300 km R$ 4,90 
 

13.3 De 301 a 600 km R$ 4,80 
 

13.4 De 601 a 1.000 km R$ 4.60 
 

13.5 Mais de 1.000 km R$ 4,30 
 

 
 
14- CAPELA/VELÓRIO 
Espaço destinado a velar o corpo. 
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Valor de locação por período que compreende até 24 horas. Não incluso 
serviço de buffet, celebração e ornamentação da sala. 

REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO* VALOR 
 

14.1 Sala assistencial tipo 01 R$ 482,00 
 

14.2 Sala assistencial tipo 02 R$ 804,00 
 

14.3 Sala social tipo 01 R$ 1.169,00 
 

14.4 Sala social tipo 02 R$ 1.556,00 
 

14.5 Sala especial tipo 01 R$ 1.996,00 
 

14.6 Sala especial tipo 02 R$ 3.509,00 
 

14.7 Sala personalizada R$ 5.333,00 
 

*As salas são diferenciadas em razão de suas dimensões ou particularidades. 
 
15- SALA DE HOMENAGENS 
Espaço reservado para realização de celebrações póstumas. 
TIPO / VALOR 
15.1- Piso reto = R$ 643,00 
15.2- Tipo auditório, com poltrona estofada = R$ 1008,00 
 
16- ORNAMENTAÇÃO DA SALA 
Decoração com flores, arranjos e artefatos no local em que será realizado o ato 
de velar e/ou de se homenagear. 

REFERÊNCIA CONJUNTO 01 CONJUNTO 02 
 

16.1 R$ 1.390,00 R$ 643,00 

16.2 R$ 1.622,00 R$ 858,00 

16.3 R$ 1.854,00 R$ 1.287,00 

16.4 R$ 2.086,00 R$ 1.502,00 

16.5 R$ 2.318,00 R$ 1.717,00 

16.6 R$ 2.549,00 R$ 1.931,00 

16.7 R$ 2.781,00 R$ 2.146,00 

 
17- PADRÃO DE FUNERAL: DEFINIÇÃO 
Dado o caráter de essencialidade da atividade e a necessidade de se 
garantir atendimento universal à todas as categorias sociais, os serviços 
são divididos em 05 (CINCO) categorias sócio econômica: 

GRATUITO ASSISTENCIAL SOCIAL ESPECIAL PERSONALIZADO 
 

Nota explicativa: Considerando ainda, o desenvolvimento que o setor teve nos 
últimos anos, por meio de um processo de qualificação, com a implantação de 
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serviços diferenciados, investimentos em infraestrutura e capacitação, que 
cada empresa funerária adotou distintamente, a ABREDIF apresenta nesta 
tabela referencial os valores de 15 (quinze) tipos de serviços, que representam 
as 5 categorias estabelecidas, de tal forma que, fique garantido um parâmetro 
que permita a contratação de um funeral, por um valor justo e acessível, à 
pessoas de todas as categorias sócios econômicas existentes, ficando os 
demais tipos livres, para que haja liberdade de oferta e contratação, conforme a 
necessidade e especificidades estabelecidas pelas famílias, na realização de 
sua vontade e/ou do ente falecido. 
 
•17.1- Atendimento Gratuito: realizado exclusivamente quando o contratante 
do serviço estiver inscrito e for usuário do cadastro único do governo, também 
conhecido como CadÚnico ou para pessoas falecidas sem qualquer recurso 
financeiro que não sejam reclamadas por parentes ou responsável legal. 
•17.2- Atendimento assistencial: Restrito a serviços essenciais com utilização 
de urna com alça dura, inclui véu, remoção dentro dos limites territoriais do 
município onde ocorreu o óbito e fornecimento de paramentos (ESSA) para 
velar na residência ou diretamente no cemitério em que será sepultado 
• 17.3- Atendimento Social: Compreende atendimento com esquife de alça 
parreira, ornamentação da urna, véu, ESSA, remoção dentro dos limites 
territoriais do município onde ocorreu o óbito. 
• 17.4- Atendimento Especial: Realizado com ataúde de varão ou alça nobre, 
com renda e verniz especial. 
• 17.5- Atendimento Personalizado: Realizado com o fornecimento de 
produtos e serviços diferenciados conforme disponibilidade da empresa ou 
pedido do contratante, caracterizado pela alta qualidade, exclusividade ou 
raridade. 
18- CLASSIFICAÇÃO DAS URNAS POR REFERÊNCIA DA TABELA E 
ENQUADRAMENTO NOTIPO DEATENDIMENTO: 
18.1- O Atendimento Funerário Gratuito utiliza: 
Ref.01 – Urna com 04 alças duras sem verniz 
18.2- Atendimento Funerário Assistencial utiliza: 
Ref.01 – Urna com 04 alças duras sem verniz 
Ref.02 - Urna com 04 alças duras e verniz 
Ref. 03- Urna com 06 alças duras e verniz 
18.3- Atendimento Funerário Social utiliza: 
Ref. 04 – Urna com 06 alças duras e visor 
Ref. 05- Urna com alça parreira 
Ref. 06- Urna com alça parreira e visor 
18.4- Atendimento Funerário Especial utiliza: 
Ref. 07 – Urna com visor e varão. 
Ref. 08 – Urna com tampa gravada 
Ref. 09 – Urna com detalhes na tampa 
Ref. 10 – Urna com sobretampo 
18.5- Atendimento Funerário Personalizado utiliza: 
 
Ref. 11 a 30 – Serão usados artefatos conforme definição de padrão de funeral 
personalizado descrito nesta tabela. 
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19- TABELA DE VALOR DE FUNERAL REALIZADO CONFORME PADRÕES 
E CARACTERÍSTICAS ESTABELECIDAS E ADOTADAS PELO SETOR 
FUNERÁRIO DO BRASIL. 
Ref. do 
FUNERAL 
 

Serviços 
necessários 
 

Serviços 
facultativos 

Serviços 
de 
terceiros 
 

Valor 
Total 
do 
Funeral 
 

ESPECIFICAÇÃO 
DA URNA 
 

000 R$ 0,00    Gratuita 
 

001 R$ 811,00    Alça dura sem verniz 
 

002 R$ 
1.295,00 

   Alça dura 4 alça e 
verniz 
 

003 R$ 
1.683,00 

   Alça dura 6 alça e 
verniz 
 

004 R$ 
2.426,00 

   Alça dura com visor 
 

005 R$ 
2.610,00 

   Alça parreira 
 

006 R$ 
2.794,00 

   Alça parreira visor 
 

007 R$ 
3.324,00 

   Visor varão 
 

008 R$ 
3.541,00 

   Tampa gravada 
 

009 R$ 
3.927,00 

   Detalhes na tampa 
 

010 R$ 
4.630,00 

   Sobre tampo 
 

011 R$ 
4.863,00 

   Sextavada/ 
varãozinho c/ 
imagem 
 

012 R$ 
5.848,00 

   Sextavada sobre 
tampo inteiro 
 

013 R$ 
6.994,00 

   Destavada c/ sobre 
tampo e entalhes 
 

014 R$ 
7.643,00 

   Destavada em 
relevo 
 

015 R$ 
8.998,00 

   Redonda 
 

http://www.botuvera.sc.gov.br/


               PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ            

 
  
 

Rua João Morelli, 66 – Fone/Fax (47) 3359-3200 – Centro – 88295-000 – Botuverá/SC 
Internet: www.botuvera.sc.gov.br  -  e-mail: botuvera@botuvera.sc.gov.br 

 

016     Urna Destavada c/ 
visor/sobre tampo 
 

017     Argolão dourado-
destavado-
sobretampo 
entalhado 
 

018     Urna argolão 
dourado com sobre 
tampo 
 

019     Argolão dourado - 
sobre tampo - cristo 
 

020     Varão duplo luxo 
dourado – detalhe 
sem relevo 
 

021     Argolão dourado-
sobre tampo 
entalhado-luxo 
 

022     Italiana 
 

023     Urna oval luxo - 
sobre tampo - 
crucifixo 
 

024     Urna sextavada 
varão/visor com 
vidro 
 

025     Urna luxo ovalada 
 

026     Urna luxo 
serigrafada 
 

027     Varão de luxo - 
madeira maciça 
 

028     Urna destavada luxo 
 

029     Urna 
luxo/faraó/americana 
 

030     Super luxo 
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A PARTIR DA REF 16 CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES 
NOTA SOBRE VALOR DO FUNERAL 
As empresas funerárias são no conceito legal e prático, prestadoras de 
serviços. O valor do FUNERAL corresponde ao conjunto de atividades 
necessárias para sua realização. O artefato utilizado (urna), embora seja a 
parte tangível do atendimento funerário, não é referência de padrão, sendo a 
urna uma mera especificação, de um dos produtos, que compõe a prestação 
do serviço. 
Quando a empresa funerária não realizar o cerimonial (item 3 deste manual): 
em razão de sepultamento direto ou translado, ficando a ela substanciado 
somente o fornecimento dos artefatos necessários e serviço funerário, 
(conforme definições nos itens 1 e 2 deste manual), deverá ser aplicado na 
tabela do item 19, um desconto de 25% sob o valor, sendo a este acrescido o 
valor da quilometragem quando da realização de translado, bem como, de 
outros itens que venham a ser contratados. 
 
20- COROA DE FLOR 

REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO VALOR 
 

20.1 Pequena artificial R$ 225,00 
 

20.2 Pequena natural R$ 300,00 
 

20.3 Média artificial R$ 375,00 
 

20.4 Média natural R$ 450,00 
 

20.5 Grande R$ 525,00 
 

20.6 Extra * 
 

 

20.7 Especial * 
 

 

*Conforme opção e/ou solicitação do contratante 
 
21- FUNERAL INFANTIL 

Padrão 
infantil 

Assistencial Social Especial REF 
 

0,60 R$ 579,00 R$ 1.097,00 R$ 1.674,00 21.1 
 

0,80 R$ 622,00 R$ 1.153,00 R$ 1.699,00 21.2 
 

1.00 R$ 654,00 R$ 1.203,00 R$ 1.955,00 21.3 
 

1.20 R$ 745,00 R$ 1.346,00 R$ 1.974,00 21.4 
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1.40 R$ 817,00 R$ 1.543,00 R$ 2.196,00 21.5 
 

1.60 R$ 921,00 R$ 1.699,00 R$ 2.340,00 21.6 
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