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DECRETO Nº 583, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

FIXA O VALOR DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de instituição de taxa em razão de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, prevista 

no art. 145, II, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o art. 24 do Código Tributário Municipal que o “Fato gerador da 

obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência, assim entendida: [...] II - tratando-se de taxa, qualquer estado de fato ou situação 

jurídica que demonstre ter o Município exercido atos de poder de polícia, ou ter o contribuinte se 

utilizado ou beneficiado, efetiva ou potencialmente, do serviço público que constitua o 

fundamento de sua instituição”; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 010, de 22 de dezembro de 

2005, que versa sobre o funcionamento do cemitério municipal, em especial ao art. 32 que “Fica 

criada a Taxa de Conservação que terá como fato gerador o serviço de conservação, manutenção, 

investimentos, melhoramentos, limpeza, vigilância, água, energia que será cobrada anualmente, 

lançada em nome do adquirente do terreno ou seus sucessores” e ao seu § 1º que afirma que “O 

valor da Taxa de Conservação será fixado por decreto do Prefeito Municipal, devendo ser 

observados os parâmetros do art. 22 desta Lei, ambos com redação dada pela Lei Complementar 

nº 037, de 15 de maio de 2018; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 010, de 22 de 

dezembro de 2005, que “Na fixação do valor da contribuição, pelo Executivo Municipal, serão 

devidamente consideradas as necessidades das concessionárias do serviço quando for o caso, os 

recursos indispensáveis à manutenção e conservação condignas do cemitério, bem como a 

proporção correta para cada usuário, com o vulto dos serviços pelos mesmos usufruídos ou 

colocados à disposição”; 

 

CONSIDERANDO que conforme o departamento de Planejamento do Município 

para o exercício de 2022 será necessário arrecadar, no mínimo, R$ 99.871,27 (noventa e nove 

mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos); 

 

CONSIDERANDO que de acordo com os dados do Cadastro Municipal existem 864 

(oitocentos e sessenta e quatro) unidades no Cemitério Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a receita a ser arrecadada é de suma importância para 

manutenção do Cemitério Municipal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a Taxa de Conservação do Cemitério 

Municipal em valores módicos; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º A Taxa de Conservação do Cemitério Municipal, em base anual, para o 

exercício de 2022, é fixada em R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos) por 

unidade (terreno). 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 

Prefeito 

 

 

 

RICARDO ALEXANDRE XIMENES 
Secretário de Administração e Finanças 

 

 

Publicado no mural e registrado em 15 de dezembro de 2021. 
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