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“Dispõe sobre regulamentação da Lei Complementar 

101/2009, de 17/08/2009 e seu regime de concessão da prestação 
de serviços públicos funerários.”  

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Artigo 13, da Lei 
Complementar n° 101/2009, D E C R E T A: 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 
 

Artigo 1º Os serviços funerários, no âmbito do Município de São Sebastião, são 
considerados de caráter essencial e de interesse da comunidade, definidos pela Lei 
Complementar nº 101/2009 de 17/08/2.009, serão prestados por delegação, através de 
Concessão de Serviço, precedida de licitação. 
 

Artigo 2º São requisitos para a formalização do Termo de Concessão de Serviço 
entre o Município e a Empresa Funerária Concessionária a observância da legislação 
pertinente, bem como a apresentação dos seguintes documentos: 
   
I – relativamente a Concessionária: 
 
  a) registro comercial, no caso de empresas individuais; 
 
  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
  c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
  d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
  e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 D E C R E T O 
 
 Nº  4617/2009 

 

 2

  f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
  g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei; 
 
  h) prova de atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar 101, 
de 17/08/2009; 
 
  i) alvará de funcionamento; 
 
  j) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
  k) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
   
                       l) relação dos empregados, bem como das pessoas autorizadas a prestar serviços 
em nome da permissionária e/ou atuarem como seus prepostos. 
 
II – relativamente a todos os componentes da Sociedade: 
 
  a) Carteira de Identidade; 
 
  b) Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas. 
   

§1º - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, acompanhado de cópia, ou em cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração, ou publicação da imprensa oficial. 

   
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no presente artigo, na medida em que forem 

regulamentadas as determinações da Lei Complementar 101, deverão as permissionárias  
comprovarem a adequação às exigências ambientais e sanitárias daquele diploma legal, sem 
prejuízo dos demais regramentos atinentes à matéria. 
 

Artigo 3°- A fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias do sistema 
funerário do Município, competirá à Secretaria Municipal das Administrações Regionais, nos 
termos do Inciso VIII do Artigo 64, do Decreto n° 3228/05, que dispõe sobre o regimento 
interno da Administração Municipal.  
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Parágrafo Único - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal da 
Saúde atuarão supletivamente na fiscalização e vigilância das atividades e ações que envolvam 
riscos ao meio ambiente ou à saúde pública, respectivamente. 
 

Artigo 4° Será constituída uma Comissão Municipal de Serviço Funerário destinada 
a apurar irregularidades, denúncias e ocorrências relevantes decorrentes da prestação do 
serviço concedido. 
   

§ 1° - A ação administrativa se iniciará com a autuação do devido processo 
administrativo pela Comissão Municipal de Serviço Funerário, devendo ser indicado prazo 
para que efetue a regularização ou apresente defesa, em até quinze dias úteis. 

 
§ 2º - Compete à Comissão Municipal de Serviço Funerário efetuar a análise e 

parecer sobre a defesa apresentada. 
 
§ 3º - Decorrido o prazo concedido, persistindo a irregularidade ou sendo 

desfavorável o parecer da Comissão Municipal de Serviço Funerário sobre a defesa 
apresentada, será aplicada a multa prevista na legislação pertinente. 
   

§ 4º - Das decisões mencionadas neste artigo, caberá recurso ao Secretário 
Municipal das Administrações Regionais. 

   
§ 5º - O deferimento do recurso ensejará o cancelamento da ação fiscal. 
   
§ 6º - Do indeferimento do recurso será aplicada a sanção legal cabível. 

 
Artigo 5° As reclamações ou sugestões provenientes das empresas concessionárias 

de serviços funerários deverão ser apresentadas por escrito e encaminhadas à Comissão 
Municipal de Serviço Funerário, que deverá pronunciar-se formalmente à empresa e proceder 
aos demais encaminhamentos que se fizerem possíveis e necessários. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS 

 
Artigo 6º - A empresa concessionária dos serviços funerários, mediante cobrança de 

taxas é obrigada à prestação dos seguintes serviços: 
 
 I – fornecimento de caixões, esquifes, urnas mortuárias e ataúdes; 
 
II – remoção e transporte de cadáveres, ossadas e membros; 
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III – ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie; 
 
IV – transporte de caixões, esquifes, urnas mortuárias e ataúdes, exclusivamente em carros 
funerários; 
 
V – transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres; 
 
VI – intermediação de serviços das repartições públicas municipais, cartórios de Registro Civil, 
órgãos previdenciários, em Hospitais, demais clinicas e Instituto Médico Legal – IML, visando 
obter os registros de óbitos e liberação de corpos e demais serviços inerentes aos funerais; 
 
VII - transporte fúnebre dentro do município ou deste para outros municípios, respeitada a 
legislação de cada cidade; 
 
VIII – manutenção das salas de velório e demais dependências da municipalidade quando 
utilizadas pela concessionária para prestação dos serviços, sendo todos os custos diretos e 
indiretos; 
 
IX – fornecimento de serviços assistenciais, de sepultamento gratuito a indigentes, assim 
considerados, pessoa cujo corpo não seja reclamado por familiares ou amigos e cujo domicílio 
seja desconhecido e pessoas carentes sem recursos financeiros devidamente comprovado pela 
Municipalidade através da Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Humano – 
SETRADH; 
 
X – outros serviços inerentes, auxiliares e complementares a cargo da concessionária, 
assumindo todos os encargos e obrigações, sem direito a qualquer restituição por parte da 
Municipalidade, após o término do prazo da presente. 
 
XI - destinar instalações e veículos adequados a realização dos serviços; 
 
XII -fornecimento de aparelho de ozona para purificação e desinfecção do ar.  
 
XIII - fornecimento de notícia dos óbitos ocorridos, para a imprensa quando solicitado pela 
família do falecido. 
 
XIV – cuidar da manutenção da Câmara Fria no Cemitério Municipal. 
 

§ 1º - Caixões, esquifes, urnas mortuárias e ataúdes que são tratadas como 
sinônimos para fins deste decreto, sendo que a menção de uma dessas denominações no 
presente decreto sempre abrangerá as demais. 
 

§ 2º - As empresas concessionárias do serviço funerário são responsáveis por 
seus atos próprios ou de prepostos que causarem prejuízo a outrem. 
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CAPÍTULO III 
DA CONCESSÃO 

 
Artigo 7º O termo de concessão será intransferível, ressalvados os casos 

especificados em lei.  
 

Artigo 8º As concessões serão celebradas na conformidade da Lei Federal n° 
8987/95, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, tendo em vista as necessidades de se garantir 
estabilidade aos empreendimentos e operacionalidade dos serviços, e poderão ser renovados, 
por igual ou menor período, sucessivamente, de acordo com o interesse público exercitado pela 
Administração Municipal.  
 
Parágrafo Único - Os termos de concessão não renovados ou cassados não dão direito a 
qualquer indenização, face ao seu intrínseco caráter de precariedade. 
 

Artigo 9º As concessionárias deverão requerer Alvará de Licença de Localização 
para seus estabelecimentos, nos termos da legislação vigente, mediante o pagamento das taxas 
devidas.  
 

Artigo 10 A revogação ou cassação do Termo de Concessão, por parte do 
Município, poderá ocorrer a qualquer tempo, quando proposta pela Comissão Municipal de 
Serviço Funerário, mediante processo prévio, assegurada ampla defesa regulamentar, para 
apuração de irregularidades ou infração às normas legais.  
 

Artigo 11 As concessionárias ficam proibidas de exercer qualquer atividade 
estranha ao serviço funerário definido nesta lei.  
 

Artigo 12 É expressamente vedado às concessionárias efetuar, acobertar ou 
remunerar o agenciamento de funerais.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS SOCIEDADES OU EMPRESAS INDIVIDUAIS 

 
Artigo 13 As concessão para a prestação de serviços funerários somente serão 

concedidas pelo Chefe do Poder Executivo, após satisfeitas todas as formalidades e 
apresentação dos documentos exigidos na forma regulamentar.  
 

Artigo 14 Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, tanto as firmas 
individuais, como as compostas por sociedade, na forma da legislação pertinente.  
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Artigo 15 Os veículos das empresas, destinados à prestação dos serviços funerários, 

deverão ser aprovados em vistoria anual, efetuada pela Administração Municipal, mediante 
laudo que será exibido a fiscalização sempre que necessário.  
 
Parágrafo Único - Os veículos desaprovados não poderão ser utilizados em serviços. 
 

Artigo 16 As empresas deverão possuir no mínimo 01 (um) veículo, destinado à 
remoção de cadáveres e serviços auxiliares, e ao transporte da urna funerária para o sepulcro, 
observadas as determinações do Código Nacional de Trânsito.  
 

Artigo 17 Mediante prévia anuência do Poder Executivo, ouvidos os órgãos 
competentes, as empresas em dificuldade, que sofrerem fusão ou incorporação poderão, 
mediante novo Termo de Concessão, continuar a prestação de serviços na forma disposta na 
Lei Complementar n° 101/2009.   
 
Parágrafo Único - A associação de empresas sem a necessária anuência, implicará na 
cassação dos Termos de Concessão das empresas envolvidas. 
 

Artigo 18 A renovação do Termo de Concessão deverá ser requerida, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu término, mediante juntada dos documentos 
que forem exigidos.  
 
Parágrafo Único - A renovação ficará condicionada a avaliação da qualidade dos serviços 
prestados pela interessada, no período que exerceu a sua atividade. Parecer contrário invalida 
a renovação requerida. 
 

CAPÍTULO V 
DAS TARIFAS 

 
Artigo 19 As tarifas para a prestação dos serviços funerários, serão elaboradas pela 

Secretaria Municipal da Fazenda e fixadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo.  
 
Parágrafo Único – A tarifa inicial a vigorar refletirá o preço da proposta financeira 
adjudicada, vencedora do processo licitatório e constante do termo de contrato administrativo 
de concessão. 
 

Artigo 20 No estudo do custo do serviço, serão levados em consideração a justa 
remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e procurar-se-á assegurar 
o equilíbrio econômico e financeiro da atividade.  
 
Parágrafo Único - Serão fornecidos pelas concessionárias os elementos necessários para o 
completo levantamento contábil dos custos operacionais e industriais das empresas. 
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CAPÍTULO VI 
DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 
Artigo 21 Os veículos utilizados no serviço, pelas empresas, deverão satisfazer as 

seguintes exigências:  
 

a) estar em perfeitas condições mecânicas e estéticas; 
b) ter pintura uniforme em todo o veículo em cor tradicional, respeitando o uso e o 

costume local; 
c) inscrição nas portas dianteiras de siglas, marca ou a razão social da 

concessionária; 
d) estar em perfeitas condições de funcionamento geral, higiene, conservação e 

segurança. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS INSTALAÇÕES 

 
 

Artigo 22 As instalações para atendimento ao público deverão ter uma área mínima 
que permita conforto aos usuários no difícil momento de dor.  
 

Artigo 23 As concessionárias deverão oferecer os serviços de capela para velório, 
conjugada ou não com as suas instalações de uso comercial.  
 

Artigo 24 Deverão essas instalações, dispor de áreas complementares para serviço 
de descanso, café, lanche e assistência em geral, sanitários masculino e feminino.  
 

Artigo 25  Será obrigatória a utilização de material descartável de higiene. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
 

Artigo 26 As empresas não poderão negar-se a prestação de serviços de menor 
categoria e custo a quem os solicite e que estejam tabelados, sob pena de, prestando o de 
categoria superior, não poderem cobrar senão as tarifas fixadas para aqueles.  
 

Artigo 27 Antes do sepultamento é obrigatória a entrega à família, da certidão de 
óbito e do comprovante do pagamento das taxas municipais devidas.  
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Artigo 28 As empresas deverão fornecer Notas Fiscais com descriminação dos 
serviços prestados e seus respectivos valores.  
 
 

CAPÍTULO IX 
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 
 

Artigo 29 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 bens 
reversíveis, 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 necessários. 
         
§ 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, 

pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis. 
         
§ 4o Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, 

antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários 
à determinação dos eventuais montantes da indenização que por ventura devida à 
concessionária. 
 
 

CAPÍTULO X 
DAS PENALIDADES 

 
 

Artigo 30 As infrações decorrentes da inobservância dos preceitos legais e 
regulamentares, de cláusulas do edital de licitação e/ou do contrato de concessão poderão 
acarretar as penalidades estabelecidas no Artigo 12 da Lei Complementar n° 101. 
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Artigo 31 Compete ao poder Público Municipal a lavratura de auto de infração e 

imposição de multas ou definição de penalidade por infrações cometidas pelas concessionárias, 
de conformidade da legislação aplicável à espécie. 
 

Artigo 32 Pela inobservância das disposições legais a concessionária poderá sofrer 
sanções gradativas aplicadas separada ou cumulativamente.  
 

Artigo 33 Se o infrator for empregado ou preposto da empresa, esta sofrerá as 
sanções se não tomar medidas coibitivas em relação do mesmo, no prazo determinado pela 
autoridade competente.  
 
 

CAPÍTULO XI 
DOS TRIBUTOS 

 
 

Artigo 34 As empresas concessionárias ficam sujeitas ao recolhimento dos tributos 
municipais devidos pelo exercício regular de suas atividades.  
 
 

CAPÍTULO XII 
DA CASSAÇÃO DA CONCESSÃO 

 
 

Artigo 35 Será rescindido o contrato de concessão e, conseqüentemente, cassado o 
Alvará de Licença, nos seguintes casos:  
 

a) quando a concessionária interromper a prestação dos serviços por mais de 30 
(trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente comprovada; 

b) se for decretada falência da empresa ou dissolução da empresa, com sentença 
transitada em julgado; 

c) reiterado descumprimento as normas e instruções quanto a execução dos 
serviços, de modo a prejudicar a qualidade, pontualidade e regularidade dos mesmos; 

d) cobrança fora da tabela e recusa da devolução de importância recebida 
irregularmente; 

e) agenciamento de funeral em casas hospitalares, Institutos-Médicos Legais, 
Delegacias de polícia e polícia Rodoviária; 

f) concorrência desleal. 
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CAPÍTULO XIII 
DOS ATAÚDES 

 
 

Artigo 36 Os ataúdes deverão observar as dimensões internas dos jazigos, 
regulamentados pelo Município.  
 

§ 1o  em casos excepcionais de ataúdes necessariamente com medidas excedendo 
das regulares, as concessionárias ficam obrigadas a fazer comunicação a Administração para 
as providências necessárias. 

 
§ 2o Os preços serão fixados em razão do material utilizado, nada impedindo 

que se ofereçam tipos intermediários, com preços variáveis tarifados. 
 

Artigo 37 Os ataúdes destinados ao sepultamento de indigentes serão padronizados, 
com acabamento singelo, respeitada a dignidade deferida ao ser humano.  
 

Artigo 38 Os ataúdes destinados ao sepultamento de indigentes, assim considerados 
na forma da lei, requisitados pelo Governo Municipal ou pelo órgão policial competente, 
poderão ser doados graciosamente pelas concessionárias, conforme disposição legal.  
 
 

CAPÍTULO XIV 
DO TRANSPORTE 

 
 

Artigo 39 É livre a contratação de transporte coletivo para acompanhar os 
sepultamentos de interesse dos usuários.  
 

Artigo 40 O Coche quando estiver transportando ataúdes, em cortejo fúnebre, no 
perímetro urbano, com acompanhamento de veículos, não poderá ultrapassar a velocidade de 
20 (vinte) quilômetros horários.  
 
Parágrafo Único - Quando o acompanhamento for feito por pessoas, sem uso de veículos, a 
velocidade do coche deverá ser compatível com a marcha daquelas. 
 

Artigo 41 O transporte de ataúde de uma cidade para outra, e serviço prestado 
mediante remuneração previamente ajustada entre as partes.  
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CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Artigo 42 Os contratos de concessão observarão as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 17/08/2009, deste Decreto e as estipulações peculiares constantes da 
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
Parágrafo único - O Poder Concedente observará sempre que cabível, o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, impondo normas regulamentares suplementares sempre que o interesse 
público e a conveniência administrativa justificar. 
 

Artigo 43 As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e 
as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, 
permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações 
indispensáveis à organização das licitações que precederão à outorga das concessões que as 
substituirão. 
 

Artigo 44 As empresas funerárias, os cemitérios, bem como a atividade de 
transporte e de translado de corpos ficam sujeitos, no que couber, às normas determinadas 
pelas autoridades sanitárias e ambientais do Município. 
 

Artigo 45 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  São Sebastião,  21    de outubro de 2.009. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
 
SAJUR/nsa 


