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ANEXO II – PROJETO BÁSICO 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Tendo em vista a exigência legal, conforme Art. 175 da Constituição Federal de 1988, Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. Também a Lei Orgânica Municipal no Art. 14, diz “Ao Município 
compete: XXII - dispor sobre os serviços funerários” (...), e Lei Municipal nº 3.028 em seu Art. 20, cita: “A 
permissão a que alude o artigo 1º, desta Lei, será outorgada à empresas particulares, mediante prévia 
instauração de processo de licitação pública,(...)”. Com essa base é determinada a realização de licitação 
para a permissão de outorga para empresas prestarem os serviços funerários nos limites territoriais do 
município de Lages, SC, faz-se necessário estudo técnico referente a legalidade da forma de se proceder 
referida licitação, as referências técnicas, o dados geográficos, com informações referentes a demografia do 
município e demais informações necessárias para se definir a modalidade, o tipo e os critérios a serem 
levados em conta para a realização da referida licitação. 
 
O presente estudo visa apresentar os critérios técnicos para a elaboração de edital de licitação, a fim de 
garantir um serviço adequado para a população. 
 
Atualmente o município de Lages conta com a seguinte norma que rege o serviço funerário: 
 
- Lei Municipal nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o serviço funerário e dá 
outras providências. (Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2006 nº 8.427/2006). 
 
As demais normas observadas na elaboração do presente estudo são: 
 
- Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitário – ANVISA, de dezembro de 2009, e ou outros atos normativos que vierem a 
substituí-la ou complementá-la; 
 
- RESOLUÇÃO - RDC Nº 33, DE 8 DE JULHO DE 2011 - Legislações – ANVISA, Dispõe sobre o Controle e 
Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos. Essa Resolução revoga a RDC nº 68, de 
10 de outubro de 2007, e ou outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-la; 
 
- Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe 
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, e ou 
outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-la. 
 
Com base nas pesquisas se pôde aferir, com um critério objetivo, o valor da outorga a ser paga pelas 
empresas permissionárias, referente a outorga em questão, assim como estabelecer o critério de julgamento 
na maior oferta de proposta financeira, com base no inciso II, do artigo 15, da Lei Federal nº 
8.987/1995, e aferir a melhor proposta em uma licitação, atendendo claramente o interesse da coletividade. 
 
2. OBJETO 
 
O objeto deste estudo decorre do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que o 
caracteriza como a: 
 
Outorga de permissão de serviços funerários, no Município de Lages, objetivando a 
Seleção de 05 pessoas jurídicas à delegação de Permissão para Execução e 
Exploração de Serviços Funerários, de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da Lei 
Federal nº 7.783/89, inciso V, do artigo 30 e artigo 175, ambos da Constituição 
Federal, conjugado especialmente com a Lei Federal nº. 8.987/95, e Lei Municipal n° 
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3.028/2003, Decretos Municipais n° 8.427/2006 e 8.534/2006, Resolução CONAMA nº 
358/2005, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
3. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE LAGES/SC 
 
Para iniciar os estudos é importante termos uma ciência exata das condições regionais do município, como 
dados demográficos e geográficos, sua localização e demais informações relevantes. 
Os dados trazidos neste tópico foram obtidos através de informações disponibilizados pelo IBGE. 
 
Lages é um município do estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, faz parte da mesorregião 
(política) e região (geográfica) serrana do estado.  
 
População 
População estimada 2017: 158.508 Habitantes (FONTE IBGE 2017) 
População no último censo (2010): 156.727 Habitantes  
Densidade demográfica (2010): 59,56 hab/km²   
 
Área Do Município 
Bairros: 73 
Área Total: 2.651,40 Km²      
Área Urbana: 222,40 Km² 
Área Rural: 2.429,00 Km² 
 
Coordenadas Geográficas 
Latitude: 27º e 48’ sul         
Longitude: 50º e 20’ oeste                       
Altitude: 916m 
 
Condições Climáticas 
Clima: Subtropical 
Temperatura 
Média: 14,3ºC 
Máxima: 35ºC 
Mínima: -7,4ºC  
Umidade relativa do ar: Média de 79,3% 
Índice pluviométrico: media mensal de 120,00 mm 
Meses de maior calor: Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março 
Meses mais chuvosos: Maio, Junho, Julho e Agosto 
 
Economia 
Produto Interno Bruto (PIB 2012) de Lages é de R$ 4.789.392,25 
PIB per capita (2015): R$ 30.172,82 
Percentual das receitas oriundas de fontes externas (2015): 63,6 % 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010): 0,770 
 
Aspectos sociais 
Lages possui uma infra-estrutura moderna e povo hospitaleiro, o que rendeu à cidade o título de 
capital nacional do turismo rural. As fazendas com taipas centenárias atraem visitantes que 
usufruem o prazer da lida campeira. Em Lages há um sentimento muito forte de amor à própria 
terra. No contato com a população se descobre o carinho e as virtudes do serrano, qualidades que 
se manifestam em suas festas, no artesanato, no folclore regionalista com suas danças, na música 
e na gastronomia, que a torna conhecida em todo país. 
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Obs: Demais informações podem ser obtidos no site do município www.lages.sc.gov.br . 
 
 

 
 
 
 
4. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS ATUALMENTE PRESTADO PELAS 
FUNERÁRIAS NO MUNICIPIO DE LAGES 
 
Os serviços funerários do Município são executados atualmente por sete empresas do ramo 
funerário: 
 
a) Funerária Anjo da Guarda Ltda - ME 
CNPJ: 82.864.455/0001-10 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, 1018, Bairro Centro, Lages, SC, CEP: 88501-512. 
Fone: (49) 3224-8137. 
Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação; Comércio varejista de outros produtos 
não especificados anteriormente. 
 
b) Funerária Cristo Rei Ltda - ME 
CNPJ: 79.270.161/0001-55 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 442, Térreo, Bairro Centro, Lages, SC, CEP 88501-000. 
Fone: (49) 3229-0000. 
Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação. 
 
c) Funerária Nossa Senhora Aparecida Ltda - ME 
CNPJ: 75.530.618/0001-62 
Endereço: Rua José Formulo, 57, Subsolo, Bairro Santa Rita, Lages, SC, CEP 88503-075. 
Fone: (49) 3223-2723; (49) 3222-0201. 
Atividades: Serviços de funerárias. 
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d) Funerária Nossa Senhora do Rosário EIRELI - ME 
CNPJ: 81.624.017/0001-11 
Endereço: Rua São Joaquim, 1238, Bairro Copacabana, Lages, SC, CEP: 88504-012. 
Fone: (49) 3222-7711. 
Atividades: Serviços de funerárias; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 
Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente; Serviços de cremação. 
 
e) Funerária Santo Anjo Ltda - EPP 
CNPJ: 83.948.745/0001-04 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, 1400, Bairro Triângulo, Lages, SC, CEP: 88504-366. 
Fone: (49) 3803-2001. 
Atividades: Serviços de funerárias; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de 
outros produtos não especificados anteriormente; Serviços de somatoconservação; Atividades funerárias e 
serviços relacionados não especificados anteriormente. 
 
f) Michael Antonio Machado - ME (Funerária São José) 
CNPJ: 18.184.620/0001-93 
Endereço: Rua Rainere Castagna, 92, Térreo, Bairro Copacabana, Lages, SC, CEP: 88504-032. 
Fone: (49) 3223-5980. 
Atividades: Serviços de funerárias; Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados 
anteriormente; Serviços de sepultamento; Serviços de somatoconservação. 
 
 
g) Venolo Serviços Funerários Ltda (Funerária São Pedro) 
CNPJ: 03.776.942/0001-54 
Endereço: Benjamin Constant, 238, Bairro Centro, Lages, SC, CEP: 88501-110. 
Fone: (49) 3222-2293. 
Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação; Atividades funerárias e serviços 
relacionados não especificados anteriormente. 
 
5. DADOS HISTÓRICOS DOS REGISTROS DE ÓBITOS LAVRADOS EM CARTÓRIO DO MUNICÍPIO 
 
De acordo com dados informados pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lages, em 
atendimento a solicitação desta secretaria, obteve-se a relação de registros de óbitos ocorridos no 
município lavrados entre o período de 2012 á 2016, com os seguintes indicadores: 
 
Tabela 01: Número de óbitos registrados no município de Lages-SC 

Ano Óbitos Registrados 
2012 1.385 
2013 1.454 
2014 1.528 
2015 1.523 
2016 1.711 
Total 7.601 

  
Média  - Ano 1.520 

 
 
5.1 DADOS DO IBGE DE ÓBITOS OCORRIDOS NO LUGAR DE RESIDÊNCIA DO FALECIDO - LAGES 
 
 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

5

 
 
 
 

 
 
 
 

 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

6

 
 

 
 

 
Tabela 02: Número de óbitos ocorridos no lugar de residência do falecido - Lages-SC 

Ano Óbitos Ocorridos no Lugar de Residência do Falecido 
2012 1.040 
2013 1.112 
2014 1.159 
2015 1.138 
2016 1.243 
Total 5.692 

  
Média  - Ano 1.138 

Fonte: IBGE 
 
6. PLANILHA ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
Tabela 03: Demonstrativos de receitas 

PLANEJAMENTO DO SERVIÇO FUNERÁRIO EM LAGES – SC 
 Mês Ano 10 Anos 
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Estimativas de Óbitos 
dos 

Serviços Sociais 
(carentes), 

22% 

21 250 2.500 

Estimativas de Óbitos 
dos 

Serviços Particulares. 
78% 

74 888 8.880 

Subtotal R$ 187.048,42 R$ 2.242.429,04 R$ 22.424.290,40 
Nota: 
- A Taxa de Retorno (Lucro) R$ 5.000.225,60 correspondente a 22,30% sobre a projeção de receita global 
(R$ 22.424.290,40) de 10 anos. 
- Para realização dos cálculos foi considerado a média de 2012 a 2016 dos dados do IBGE de óbitos 
ocorridos no lugar de residência do falecido - LAGES, SC. 
- Para cálculo da estimativa de obtidos demandantes do serviço social, utiliza-se do índice de incidência da 
pobreza no município de Lages-SC, que é de 21,83%, de acordo com dados do Estudo Técnico nº 99, da 
Associação Transparência Municipal, Autor François E. J. de Bremaeker, ano 2010. 
- Para cálculo da receita estimada foi considerado o preço médio estimado dos serviços particulares de 
Funeral Assistencial R$ 1.076,00 (Ref. 001: R$ 691,00 + Ref. 002: R$ 1.103,00 + Ref. 003: R$ 1.434,00 =  
R$ 3.228,00 / 3 =  R$ 1.076,00), da Tabela Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada 
pela ABREDIF/2018. 
- Para cálculo da receita estimada foi considerado o preço médio estimado dos serviços particulares de 
Funeral Social R$ 2.222,33 (Ref. 004: R$ 2.066,00 + Ref. 005: R$ 2.222,00 + Ref. 006: R$ 2.379,00 =  R$ 
6.667,00 / 3 =  R$ 2.222,33), da Tabela Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada pela 
ABREDIF/2018. 
- Somente para comparação: Plano Funerário (BRONZE) o mais vendido pelo Cemitério Parque da Saudade 
tem o valor de R$ 4.320,00. 
 
Convém ressaltar A POLÍTICA TARIFÁRIA: AS PERMISSIONÁRIAS serão remuneradas através  de  
pagamento  efetuado diretamente  pelo  contratante  dos  serviços, cujos preços máximos 
obedecerão rigorosamente os previstos na tabela constante do Anexo I e II do Decreto Municipal 
8.427/2006, e na da Tabela Referencial de valores das atividades funerárias no Brasil (ABREDIF), 
assegurando preços justos e normatizados. 
Os demais serviços não previstos poderão ser negociados livremente, desde que não se caracterizem 
abusivos e não configurem cartel ou monopolização, sendo, porém cobrando o preço de mercado e 
combinado, previamente, com o usuário. 
 
 
6.1. DO PRAZO PARA A PERMISSÃO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS 
 
A vigência do(s) contrato(s) de permissão correlato(s) será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data 
da sua assinatura, nos termos do inciso I, do artigo 20, da Lei Municipal n° 3.028/2003. 
 
Tabela 04: Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas 

Descrição Mês Ano 10 Anos 
Subtotal Receitas R$ 187.048,42 R$ 2.242.429,04 R$ 22.424.290,40 
Empresa Optante pelo 
Simples Nacional - 
13,5% 

R$ 7.350,00 R$ 88.200,00 R$ 882.000,00 

Subtotal das Deduções R$ 7.350,00 R$ 88.200,00 R$ 882.000,00 
Despesas Serviços 
Funerários R$ 127.455,44 R$ 1.529.465,28 R$ 15.170.452,80 

Receita Líquida R$ 52.242,98 R$ 624.763,76 R$ 6.371.837,60 
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Tabela 05: Demonstrativo de previsão de despesas a serem realizadas durante a totalidade do período 
da permissão - 10 (dez) anos 
 

DESPESAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 

1. DESPESAS COM PESSOAL 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

Agente Funerário R$ 1.521,63 R$ 18.259,56 R$ 182.595,60 
Agente Funerário R$ 1.521,63 R$ 18.259,56 R$ 182.595,60 
Motorista R$ 1.529,89 R$ 18.358,68 R$ 183.586,80 
Recepcionista/plantonista R$ 1.261,31 R$ 15.135,72 R$ 151.357,20 
Técnico em serviço de 
tanatopraxia R$ 2.081,35 R$ 24.976,20 R$ 249.762,00 

Encargos Sociais 72,14% R$ 5.710,47 R$ 68.525,64 R$ 685.256,40 
Vale Transporte (5) R$ 836,00 R$ 10.032,00 R$ 100.320,00 
Férias Funcionários (5) R$ 219,88 R$ 2.638,56 R$ 26.385,60 
13º Salário de Funcionários (5) R$ 659,65 R$ 7.915,80 R$ 79.158,00 
Subtotal Despesas Com 
Pessoal R$ 15.341,81 R$ 184.101,72 R$ 1.841.017,20 

 
2. DESPESAS DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS 

Descrição Mês Ano 10 Anos 
Veículos (2)  R$ 833,34 R$ 10.000,08 R$ 100.000,80 
Gasolina R$ 814,60 R$ 9.775,20 R$ 97.752,00 
Graxa R$ 34,62 R$ 415,44 R$ 4.154,40 
Pneus R$ 206,67 R$ 2.480,04 R$ 24.800,40 
Manutenção Mecânica R$ 900,00 R$ 10.800,00 R$ 108.000,00 
Depreciação (20%) R$ 166,70 R$ 2.000,40 R$ 20.004,00 
Seguro R$ 316,67 R$ 3.800,04 R$ 38.000,40 
IPVA/DPVAT R$ 146,67 R$ 1.760,04 R$ 17.600,40 
Subtotal Despesas de  
Veículos Funerários R$ 3.419,27 R$ 41.031,24 R$ 410.312,40 

 
3. DESPESAS COM ESTRUTURA FÍSICA (Sede ou Filial) 

Descrição Mês Ano 10 Anos 
Aluguel de Imóvel R$ 1.800,00 R$ 21.600,00 R$ 216.000,00 
IPTU R$ 37,50 R$ 450,00 R$ 4.500,00 
Tarifa Coleta de Lixo R$ 25,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 
Limpeza e Conservação R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 
Impressos e Material de Expediente R$ 200,00 R$ 2.400,00 R$ 24.000,00 
Água R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 
Luz (Energia) R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 
Telefone e Internet R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 
Subtotal Despesas Com 
Estrutura Física R$ 3.212,50 R$ 38.550,00 R$ 385.500,00 
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4. DESPESAS COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

Aluguel de Imóvel R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 R$ 720.000,00 
IPTU R$ 75,00 R$ 900,00 R$ 9.000,00 
Tarifa Coleta de Lixo R$ 25,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 
Limpeza e Conservação R$ 433,00 R$ 5.196,00 R$ 51.960,00 
Impressos e Material de 
Expediente R$ 350,00 R$ 4.200,00 R$ 42.000,00 

Água R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 
Luz (Energia) R$ 450,00 R$ 5.400,00 R$ 54.000,00 
Mensalidade Tele-Atendimento R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 
Tarifa Tele-Atendimento Oriunda 
de Telefone Fixo R$ 10,14 R$ 121,68 R$ 1.216,80 

Tarifa Tele-Atendimento Oriunda 
de Telefone Celular R$ 23,40 R$ 280,80 R$ 2.808,00 

Telefone e Internet R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 
Computadores (5) R$ 537,50 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 
Impressora Multifuncional 
Laserjet  (1) R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Mesas, Arquivos e Cadeiras (5) R$ 512,50 R$ 6.150,00 R$ 6.150,00 
Estoques de Mercadorias R$ 8.471,00 R$ 101.652,00 R$ 1.016.520,00 
Subtotal Despesas Com 
Central de Atendimento 
Funerário 

R$ 17.587,54 R$ 211.050,48 R$ 1.986.304,80 

 
 

TOTAL DAS DESPESAS 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

(Total Item 1 + Total Item 2 + Total Item 3) R$ 21.973,58 R$ 263.682,96 R$ 2.636.829,60 

 

Total Geral 
5 X (Total Itens 1, 2, 3) + Total Item 

4 
R$ 127.455,44 R$ 1.529.465,28 R$ 15.170.452,80 

 
 
 

FLUXO DE CAIXA 
ANO RECEITA OUTORGA CUSTOS TRIBUTOS CAIXA SALDO 

 
Total R$ R$ R$ Total R$ Saldo Anual 

R$ 

Total 
Acumulado 

R$ 

1 2.242.429,04 685.806,00 1.529.465,28 88.200,00 -61.042,24 -61.042,24 

2 2.242.429,04 685.806,00 1.515.665,28 88.200,00 -47.242,24 -108.284,48 

3 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 530.279,28 

4 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 1.168.843,04 

5 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 1.807.406,80 
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6 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 2.445.970,56 

7 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 3.084.534,32 

8 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 3.723.098,08 

9 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 4.361.661,84 

10 2.242.429,04  1.515.665,28 88.200,00 638.563,76 5.000.225,60 

TOTAIS 22.424.290,40 1.371.612,00 15.170.452,80 882.000,00 5.000.225,60 22,30% 

PERCENTUAL 100% 6,12% 67,65% 3,93% 22,30%  

 
 

 
 
 
 
7. MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
Para fins de levantamento da estimativa das despesas decorrentes dos investimentos a serem feitos, bem 
como da expectativa de arrecadação no período, esclarecemos que a memória de cálculo de todos os 
valores pode ser obtida, conforme a estratégia de ação da licitante interessada. 
Estes dados devem ser agrupados de maneira a espelhar estimativa de faturamento bruto da permissão e 
impacto do valor dos investimentos, contemplando a meta física a ser alcançada e os valores financeiros 
correspondentes, compondo, assim, o orçamento global do projeto. 
A previsão da despesa e da receita obtidas com a contratação dos serviços objeto da licitação deve levar em 
conta o período contratual de 10 (dez) anos. 
 
 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

11

8. DESPESAS DO MUNICÍPIO COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
 
Nos termos do art. 7º da Lei Municipal 3.028/2003: As permissionárias, no atendimento aos usuários, 
manterão uma central de atendimento do serviço funerário, com supervisão permanente do poder Publico 
Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão equitativa do número de atendimentos entre todas as 
permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a proporcionar a prestação do serviço igualitariamente, 
afastando a prática do agenciamento na busca de clientes. 
 
Tabela 05: Demonstrativo de previsão de despesas do município com central de atendimento 
funerário a serem realizadas durante a totalidade do período da permissão - 10 (dez) anos 
 

1. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 
Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 
Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 
Vale Alimentação (3)  R$ 564,00 R$ 6.768,00 R$ 67.680,00 
Produtividade (3) R$ 5.867,70 R$ 70.412,40 R$ 704.124,00 
Férias Funcionários (3) R$ 271,65 R$ 3.259,80 R$ 32.598,00 
13º Salário de Funcionários (3) R$ 814,96 R$ 9.779,52 R$ 97.795,20 
Subtotal Despesas Com 
Fiscalização R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

TOTAL DAS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 
Descrição Mês Ano 10 Anos 
Total Geral R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

Total Geral Dividido por 
5 

R$ 2.286,02 R$ 27.432,24 R$ 274.322,40 

 
Tendo em vista que a quantidade de empresas que obterão a outorga para a exploração dos serviços 
funerários, caso sagrem-se vencedoras no certame licitatório a ser realizado futuramente é de 05 
(cinco) empresas, tem-se que o valor da outorga, mínimo para cada empresa deve ser de pelo menos 
R$ 274.322,40, correspondentes a 1,22%, sobre a projeção de receita global (R$ 22.424.290,40) de 10 
anos. 
 
 
9. JUSTIFICATIVA 
 
Além da exigência constitucional para a realização de licitação dos serviços funerários, corroborada tanto 
pela Lei Federal de Concessões e Permissões (Lei 8987/95) como pela Lei Orgânica do Município 
de Lages e Lei Municipal nº 3.028/2003. 
Justifica-se a pertinência e relevância da presente permissão como resposta a um problema ou 
necessidade identificada de maneira objetiva, ou seja, a total incapacidade da Administração 
Municipal realizar esse serviço de natureza essencial, cujos trabalhos são de suma importância 
para a comunidade local. 
Nesse sentido, a delegação dos serviços funerários também visa aprimorar o atendimento ao 
público, com base em conceitos de postura, valores e atitudes, condizendo com a natureza do 
serviço que requer especialização de quem atende, pois além do conhecimento técnico da área, o 
agente funerário deve estar preparado para adentrar em um cenário psicossocial marcado pela 
perda, pela dor e pelo luto que envolve o usuário. 
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Nessa mesma linha de pensamento, a delegação dos serviços funerários ainda busca possibilitar 
que o agente funerário conduza de forma eficaz, tranquila e acolhedora, diferentes situações de 
atendimento, garantindo à integridade, equalização da qualidade do serviço, a satisfação do 
usuário e a boa imagem do serviço público, através dessa capacitação do atendimento ao público 
no sentido de aprimorar o desempenho nas funções através da compreensão e responsabilidades 
nas situações que envolvem o luto e famílias enlutadas. 
 
 
10. ATIVIDADES DO SERVIÇO FUNERÁRIO 
 
10.1. São consideradas atividades obrigatórias: 
a) A venda de ataúdes; 
b) Transporte de cadáveres; 
c) Preparação do corpo e; 
d) Serviço de tanatopraxia. 
 
10.1.1. O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no 
Anexo II do Decretos Municipais n° 8.427/2006, obedecendo aos dispositivos legais e resoluções 
emanadas pelos órgãos competentes.  
 
10.2. São consideradas atividades facultativas: 
a) Aluguel de altares e mesas; 
b) Aluguel de casa ou capela mortuária; 
c) Locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 
d) Orientação sobre a obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; 
e) Confecção de coroa e flores; 
f) Ornamentação de flores sobre o cadáver; 
g) Transporte de cadáveres humanos exumados. 
 
 
11. DA ESTRUTURA FÍSICA 

 
a) A execução dos serviços do objeto desta licitação deverá ser elaborado em local próprio 
indicado pela proponente vencedora, localizado no MUNICÍPIO DE LAGES/SC, compreendendo 
mão de obra operacional e administrativa mínima necessária à consecução do objeto licitado, e 
dependências para acomodação do pessoal a ser atendido, tudo as expensas do licitante vencedor 
deste certame, cumpridas as disposições legais e posturas municipais que normatizam e autorizam 
o exercício de tal atividade, ficando ressalvado que havendo inobservância dessas condições, 
ficará configurado o motivo para rescisão do contrato, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis à espécie. 
b) De acordo com o disposto no item acima, a Permissionária deverá constituir obrigatoriamente 
filial ou sede neste Município e disponibilizar a instalação, administração, com escritório, telefone, 
funcionamento de setor administrativo, financeiro e de atendimento ao público, colocando no local 
de execução indicado dos serviços todo equipamento adequado, materiais e mão de obra 
necessária, bem como, instalará e manterá acomodação e técnicas suficientemente hábeis à cabal 
realização do objeto desta licitação, comprometendo-se ao pleno cumprimento do disposto nas 
normas e especificações constantes dos anexos do Edital a ser lançado, devendo incumbir-se de 
todos os encargos decorrentes dessa obrigação, contados da data de assinatura do Termo de 
Compromisso, o qual será firmado após a adjudicação, ressaltando-se que, o não atendimento a tal 
disposição caracterizará, para todos os fins de direito, o estatuído pelos artigos 77 a 80, com a 
incidência dos artigos 86 e 87, todos da Lei Federal 8.666/93. 
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c) Edificação apropriada, situada em local compatível com o zoneamento urbano, com área útil de 
no mínimo 80m² (oitenta metros quadrados) para recepção, exposição, depósito, sanitários, sala 
exclusiva para preparação do corpo ou serviço de tanatopraxia e dependência para repouso de 
plantonista; 
d) A instalação deverá ser mantida em perfeitas condições de higiene, com instalações hidro-
sanitárias, devendo estar regularmente aprovada pelo órgão municipal mediante termo de habite-
se e vistoria dos demais órgãos competentes; 
e) Não será permitida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente 
para rua; 
f) Os projetos de comunicação visual devem ser previamente aprovados, vedadas as alterações 
sem consulta; 
g) A permissionária deverá providenciar a fixação das Tabelas constantes do Anexo I Decreto 
8.427/2006 na sede da empresa, em local de fácil visibilidade aos usuários e com dimensão 
mínima de 1,00m/1,50m; 
h) Não será permitido o estacionamento de veículos de translado de cadáveres na via pública, nas 
calçadas, em frente da empresa permissionária, de casas de saúde ou de hospitais, salvo para 
retirada do cadáver. 
i) O local para o embalsamamento, a formalização e a reconstituição de cadáveres, tem que estar 
construído devidamente iluminado e ventilado; sem odor, devendo conter ainda: mesa adequada 
que facilite o escoamento de líquido, feita ou revestida de material liso, resistente e impermeável; 
lavatório ou pia com água corrente e dispositivo que permita a lavagem das mesas e piso; 
instalações sanitárias; um lavatório e um chuveiro com paredes e pisos revestidas de material liso 
impermeável e resistente. 
 
 
12. CONDIÇÕES GERAIS 
 
As edificações dos estabelecimentos funerários devem observar minimamente as seguintes condições físicas 
gerais: 
a) Não possuir comunicação física com ambiente de domicílio ou outro estabelecimento que realize 
atividades não relacionadas às atividades constantes neste documento; 
b) Rede elétrica em bom estado de conservação e abastecimento com água potável; 
c) Reservatório de água potável revestido de material resistente e impermeável com cobertura adequada e 
capacidade de armazenamento compatível com o consumo; 
d) Esgoto sanitário ligado à rede pública. Nos locais em que não houver rede pública de esgoto, deve-se 
utilizar sistema de fossa séptica e sumidouro seguindo as normas NBR 8160 e NBR 7229 da ABNT e ou 
outros atos normativos que vierem a substituí-las ou complementá-las; 
e) Instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou protegidas, facilitando a circulação e a higienização do 
ambiente; 
f) Forro ou teto em bom estado de conservação, revestido por material que possibilite limpeza e manutenção; 
g) Piso revestido de material resistente, antiderrapante, impermeável e que possibilite processo completo de 
limpeza e desinfecção; 
h) Paredes, portas e janelas revestidas de material resistente, liso e lavável nos locais onde houver 
procedimentos de higienização, tamponamento, armazenagem temporária ou conservação de restos mortais 
humanos; 
i) Janelas e demais aberturas destinadas à ventilação do ambiente, onde sejam realizados procedimentos 
higienização, tamponamento, armazenagem temporária ou conservação de restos mortais humanos, 
protegidas contra a entrada de insetos e outros animais; 
j) Condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC ANVISA nº. 50/02, RDC ANVISA nº. 306/04, 
Resolução CONAMA nº. 358/05 e ou outros atos normativos que vierem a substituí-las ou complementá-las. 
 
 
13. DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
 
a) As permissionárias, no atendimento aos usuários, manterão uma central de atendimento do serviço 
funerário, com supervisão permanente do poder Publico Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão 
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equitativa do número de atendimentos entre todas as permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a 
proporcionar a prestação do serviço igualitariamente, afastando a prática do agenciamento na busca de 
clientes. 
b) As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei Municipal 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e 
conjuntamente uma central de atendimento que deverá comportar: 
1) - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
2) - cinco salas para as empresas permissionárias; 
3) - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 
4) - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 
c) A permissionária que utilizar a sala para execução dos serviços de tanatopraxia, deverá manter as 
condições de higiene/uso para a próxima permissionária. 
d) As empresas permissionárias manterão na central de atendimento um número de telefone com 
recebimento gratuito de chamada e fax; 
e) O atendimento será realizado em sistema de rodízio, seguindo a ordem de classificação na licitação, 
sendo que a empresa que estiver na sua vez no rodízio, deverá ser a única a manter plantão na central; 
f) Quando a família optar por empresa diversa da que estiver na vez, considerar-se-á como serviço 
executado sendo a mesma alocada no final do rodízio; 
g) Na central haverá estoque com no mínimo 1 (uma) unidade de cada ataúde tabelado, além de outros que 
julgarem oportunos; 
h) As Tabelas constantes do Anexo I do Decreto Municipal 8.427/2006, deverão ser afixadas na sala 
administrativa da Central de Atendimento, em local de fácil visibilidade e com dimensão mínima de 
1,00m/1,50m. 
i) A cada atendimento realizado será preenchida ficha de acompanhamento funeral constante do Anexo III do 
Decreto Municipal 8.427/2006, a qual será custeada pelo Município de Lages. 
 
 
14. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
a) receber serviço adequado; 
b) receber do poder permitente e da(s) permissionária(s) informações para a defesa de interesses individuais 
ou coletivos; 
c) obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, observadas as 
normas do poder permitente.  
d) levar ao conhecimento do poder permitente e da(s) permissionária(s) as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela(s) permissionária(s) na prestação 
do serviço; 
f) receber informações relativas ao Serviço Funerário Municipal e sua forma de execução; 
g) receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis; 
h) garantia da oferta dos diversos padrões de produtos e materiais; 
i) exercer o direito de petição perante o Poder Público e às permissionárias prestadoras dos serviços 
funerários; 
j) atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes para esclarecimentos de questões relativas 
ao serviço prestado; 
k) firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao funeral, assumindo a 
responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos; 
l) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos ou particulares através dos quais lhes 
são prestados os serviços. 
 
15. DOS BENS REVERSÍVEIS 
15.1 No  prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  do  término  do  Período  de  Transição,  o  PODER 
PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA deverão assinar o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens 
Reversíveis, quando então a PERMISSIONÁRIA assumirá a  responsabilidade pela guarda, manutenção e 
vigilância dos BENS REVERSÍVEIS e iniciará a prestação dos SERVIÇOS. 
15.2 Extinta a permissão, retornam ao PODER PERMITENTE todos os bens reversíveis,  direitos e 
privilégios transferidos à PERMISSIONÁRIA, conforme previsto neste Projeto Básico e no edital licitatório a 
ele atinente. 
15.3 Para receber os BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE designará uma comissão de 
recebimento, composta por pelo menos 3 (três) membros, que será competente para lavrar o termo de 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

15

verificação, e, estando conforme, efetuar o recebimento definitivo, mediante a lavratura de termo de 
devolução.   
15.4 Em período compreendido entre o 24º (vigésimo quarto) mês e o 12º (décimo segundo) mês anteriores 
ao advento do termo contratual, o PODER PERMITENTE determinará,  mediante notificação com 
antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias, o início do procedimento de vistoria prévia dos BENS 
REVERSÍVEIS para verificar a compatibilidade  de seu estado de conservação, com o uso e desgaste natural 
de tais bens, assegurado à PERMISSIONÁRIA, em qualquer hipótese, o direito de acompanhar tal vistoria e 
instruí-la com laudos técnicos e outras evidências por ela reunidas.   
15.5 Concluída a avaliação final dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE poderá  reter 
pagamentos no valor necessário para reparar irregularidades eventualmente verificadas ou determinar à 
PERMISSIONÁRIA que efetue os reparos, às suas expensas, nos prazos determinados pela comissão de 
recebimento, respeitado a ampla defesa e o contraditório.   
 
16 - DA PUBLICIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
A PERMISSIONÁRIA deverá publicar anualmente, no Órgão Oficial do Poder PERMITENTE, o balanço ou 
demonstrações financeiras, elaborados de acordo com as normas contábeis vigentes no país. 
 
17. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS 
17.1 A revogação da permissão por parte do poder público poderá ocorrer a qualquer tempo, a bem do 
serviço público, mediante apuração dos fatos que configurarem infração as normas legais e/ou avaliação de 
qualidade, assegurada ampla defesa no procedimento administrativo, conforme o artigo 23 da lei Municipal 
3.028/2003. 
17.2 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, operacionais e 
financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas atividades no mês anterior, 
de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o atendimento público, e com a  
finalidade de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO. 
17.3 A CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO disponibilizará Ficha de Avaliação do 
Atendimento e da Qualidade da Prestação dos Serviços Funerários, consoante formulário abaixo, 
de preenchimento facultativo por parte do contratante do serviço, a não disponibilização desta 
ficha, serão aplicadas ao infrator as penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções 
administrativas. A qual será custeada pelo Município de Lages, e deverá ser entregue a 
fiscalização municipal ou a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
 
====================================================================== 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE LAGES 
 
Declarante:................................................................................................................................ 
Endereço:.................................................................................................................................. 
Município................................................................Telefone:................................................... 
Nome do(a) falecido(a): ........................................................................................................... 
Grau de parentesco em relação ao falecido: ......................................................................... 
Funerária que prestou o atendimento:................................................................................... 
 
1) Quando chegou à Central Funerária, o atendente da funerária mostrou-lhe todas as 
urnas (caixões), tabeladas, não tabeladas e gratuitas (isentas)? 
 
(  ) sim, mostrou todas (  ) não, mostrou apenas as não tabeladas 
 
2) Você escolheu a urna do grupo tabelado ou do não tabelado? 
 
(  ) tabelados (  ) não tabelados  
 
3) Se você escolheu uma urna não tabelada, por que? 
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(  ) escolha minha (  ) as tabeladas são fracas e de baixa qualidade 
(  ) por total insistência do agente funerário 
(  ) mostraram-me apenas os caixões não tabelados 
 
4) Se você escolheu uma urna tabelada, como você avalia a mesma? 
 
(  ) forte e de boa qualidade (  ) razoável (  ) fraca e de baixa qualidade 
 
 
5) O atendente da funerária mostrou-lhe a tabela de produtos avulsos, com seus preços 
constantes? (vestuário, aplicação de formol, etc...) 
 
(  ) Sim (  ) Não 
 
6) A funerária emitiu a Nota Fiscal ou recibo da prestação do serviço? 
 
(  ) Nota Fiscal (  ) recibo (  ) nenhum dos dois 
(  ) Emitiu nota fiscal, mas o valor da nota fiscal é menor do que o valor cobrado 
 
7) Qual o valor total pago pelo funeral? 
 
R$ .......................(..............................................................................................................) 
 
8) Quais foram as formas de pagamento oferecidas pela funerária? 
 
(  ) à vista (  ) cheque pré-datado (  ) parcelado (  ) boleto (  ) promissória (  ) outros 
 
9) As formas de pagamento oferecidas estavam dentro de suas condições, no momento? 

 
(  ) sim (  ) não? Por que:................................................................................................... 
..................................................................................................................................................
.. 
 
10) Você foi bem atendido e recebeu todas as informações do atendente da Central 
Funerária? 
 
(  ) Sim, bem atendido (  ) Deixou a desejar (  ) Mal atendido 
 
11) Você foi bem atendido pela empresa funerária? 
 
(  ) Sim, bem atendido (  ) Deixou a desejar (  ) Mal atendido 
 
12) Como você avalia o atual sistema funerário em Lages? 
 
(  ) muito bom (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 
 
13) Se quiser, descreva aqui suas sugestões ou reclamações quanto ao serviço 
prestado: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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DECLARO que as informações por mim prestadas e transcritas para esta Ficha são 
expressão da verdade. Para tanto, assino a presente. 
 

Lages, _______ de _________________ de __________. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
Observação: Esta ficha deverá ser entregue a fiscalização municipal ou a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
====================================================================== 
 
18. DEMAIS DISPOSIÇÕES 
a) O gerenciamento dos resíduos de serviços de funerárias e serviços onde se realizem 
atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação), o transporte e a 
destinação correta desses resíduos deverão obedecer a Legislação ambiental vigente 
sobre o tema em âmbito nacional, estadual e do município de Lages, bem como a 
Resolução CONAMA nº 358/2005; 
b) O Crucifixo Coral, refere-se ao crucifixo resplendor, com aparato em pontas na face 
oposta, assim denominado na linguagem dos que operam na atividade; 
c) Fazem parte do presente Projeto Básico: a Lei Municipal n° 3.028 de 29 de 
dezembro de 2003, os Decretos n° 8.427 de 20 de julho de 2006 e Decreto n° 8.534 de 
16 de outubro de 2006, Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, 
Resolução - ANVISA - RDC nº 33, de 8 de julho de 2011, Lei Federal nº 13.261, de 22 
de março de 2016, Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos 
funerários e congêneres da ANVISA, e a Tabela Referencial de valores das atividades 
funerárias no Brasil (ABREDIF) Associação Brasileira de Empresas e Diretores 
Funerários, e demais anexos. 
 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003 
(Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2006 nº 8.427/2006) 

 
DISPÕE SOBRE O SERVIÇO FUNERÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Faço saber a todos os habitantes do Município de Lages, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte, LEI: 
 
Art 1º. O Serviço Funerário de caráter público, será exercido mediante permissão, consistindo na prestação de 
serviços ligados à organização e a realização de funerais, mediante a cobrança de tarifas. 
 
Art. 2º. São consideradas atividades integrantes do serviço funerário: 
 
a) venda de ataúdes; 
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b) transporte de cadáveres; 
c) aluguel de altares e mesas; 
d) locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 
e) preparação de cadáveres; 
f) orientação sobre a obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; 
g) confecção de coroas de flores; 
h) ornamentação de flores sobre o cadáver; 
i) transporte de cadáveres humanos exumados; 
j) aluguel de casa ou capela mortuárias. 
 
Art. 3º. As empresas permissionárias, durante o prazo de vigência da permissão, se obrigam a prestar o serviço 
de forma adequada e observar todas exigências regulamentares. 
 
Parágrafo único - As permissionárias se responsabilizarão pelo fornecimento de urnas funerárias e transporte a 
hipossuficientes falecidos, mediante o pagamento de tarifa especial fixada pelo Poder Público Municipal. 
 
Art. 3º A - Nos espaços ou locais onde houver a realização da cerimônia fúnebre do velório, é obrigada a 
afixação do nome completo da pessoa velada, em local de fácil acesso, leitura e visível ao público. 
 
§ 1º O local indicado no caput deste artigo ficará, de preferência, na entrada do cemitério, sepulcro, 
funerária, capela mortuária, igreja ou qualquer outro órgão ou ambiente em que se realizar o velório. 
 
§ 2º Se houver a realização de mais de uma cerimônia fúnebre, será obrigada a identificação do número ou 
outro signo diferenciador da capela mortuária, junto do nome completo da pessoa velada. 
 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplica-se nos casos em que houver mais de uma capela mortuária no 
local. (Redação acrescida pela Lei nº 3.757/2011) 
 
Art. 3º B - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o infrator à multa de até 20 UFML 
(Unidade Fiscal do Município de Lages). 
 
Parágrafo Único - Em caso de reincidência, o poder público poderá cassar a permissão de funcionamento 
do estabelecimento. (Redação acrescida pela Lei nº 3.757/2011) 
 
Art. 4º.  As empresas funerárias permissionárias são obrigadas a oferecer o serviço de tanatopraxia, para o 
preparo do corpo, a ser exercido por profissional legalmente habilitado. 
 
Art. 5º.  Os serviços funerários, dentro do Município, somente serão prestados pelas empresas 
permissionárias, ficando expressamente proibido que empresas funerárias com base em outras unidades 
municipais exerçam atividades concorrentes, exceto nas situações em que o óbito tenha ocorrido em Lages e a 
família opte em efetuar o sepultamento em outra cidade. 
Art. 6º.  Cabe ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a 
administração e fiscalização do serviço funerário do Município, cabendo-lhe dentre outras atribuições: 
 
I - elaborar proposta de tarifas e suas atualizações a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo; 
 
II - elaborar regulamento contendo normas sobre o funcionamento do serviço; 
  
III - acompanhar as planilhas de custos que deverão ser apresentadas periodicamente. 
 
Art. 7º.  As permissionárias, no atendimento aos usuários, manterão uma central de atendimento do serviço 
funerário, com supervisão permanente do poder Publico Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão 
eqüitativa do número de atendimentos entre todas as permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a 
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proporcionar a prestação do serviço igualitariamente, afastando a prática do agenciamento na busca de 
clientes. 
 
§ 1º - O órgão fiscalizador fará constar no regulamento o número de identificação de cada funerária, o 
funcionamento do rodízio e os demais itens relativamente a Central de Atendimento a que alude o caput deste 
artigo. 
 
§ 2º. Os serviços prestados a hipossuficientes, referidos no parágrafo único do artigo 3º desta Lei, serão 
efetuados pelo mesmo sistema de rodízio previsto para os demais serviços. 
 
Art. 8º.  Fica vedado às empresas permissionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao serviço 
funerário, sendo expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais de 
cadáveres, sob pena de aplicação de multa equivalente 50 (cinqüenta) UFML. 
 
Parágrafo Único - Em caso de reincidência poderá ser cancelada a permissão, sem prejuízo da multa prevista 
no caput. 
 
Art. 9º.  As empresas permissionárias são obrigadas a manterem estoques com todos os tipos de urnas 
previstas no regulamento de maneira a oferecer todas as opções disponíveis e exigidas pelo Município. 
 
Parágrafo único - Não dispondo a permissionária do serviço escolhido pelo usuário, porém, constante do 
regulamento, fica obrigado a prestar outro serviço de melhor qualidade que disponha, pelo mesmo custo 
daquele optado inicialmente pelo usuário. 
 
Art. 10 - As empresas permissionárias devem manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade 
máxima de fabricação de até 10 (dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na 
condição mecânica como estética, observadas as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, 
obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de 
vistoria. 
 
§ 1º - Os veículos funerários devem ser padronizados de acordo com as instruções da Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. 
 
§ 2º - O coche, quando estiver transportando ataúdes, dentro do perímetro urbano, não deverá ultrapassar a 
velocidade de 40 quilômetros por hora. 
 
§ 3º - Cada veículo poderá transportar ataúdes com um único corpo. 
 
§ 4º - Os veículos das permissionárias não podem permanecer estacionados próximos a hospitais e casas de 
saúde, num raio de cem metros. 
 
§ 5º - Para a execução dos serviços, os veículos devem estar em perfeitas condições de higiene e segurança, e 
os coches fúnebres não podem executar atividades estranhas ao serviço. 
 
§ 6º - Na prestação do serviço funerário é proibido o uso de ambulâncias, veículos similares, ou qualquer 
outro veículo que não atenda o disposto nesta lei. 
 
Art. 11 - As permissionárias devem estar instaladas em locais apropriados, em perfeitas condições de uso, 
após vistoriados pelo órgão municipal competente, observada a distancia mínima de 300 m (trezentos metros) 
de hospitais e casas de saúde. 
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Art. 12 - A mudança do local do estabelecimento, fica condicionada à solicitação prévia à Prefeitura ouvida a 
Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, que levará em conta a Lei de Zoneamento em vigor e as 
exigências desta Lei. 
 
Art. 13 - É proibida a exibição de mostruários voltados diretamente para a rua, evitando ferir a sensibilidade 
pública. 
 
Art. 14 - As Permissionárias devem possuir local apropriado para a preparação do cadáver e ornamentação do 
ataúde. 
 
Art. 15 - As permissionárias deverão orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 
cartórios e registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento. 
 
Art. 16 - As permissionárias devem exercer rigoroso controle sobre seus empregados, durante a prestação do 
serviço e no trato com os usuários, no que diz respeito ao acompanhamento moral e funcional, respondendo 
administrativamente pelas infrações que eventualmente cometerem. 
 
Parágrafo único - É obrigatório o uso de uniforme e crachás de identificação, devidamente aprovado pelo 
Poder Público Municipal, pelos empregados das permissionárias em atividades que impliquem no contato com 
usuários. 
 
Art. 17 - Cabe ao poder Público Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, 
fiscalizar a prestação do serviço funerário e por meio de seus servidores, promover as notificações e autuações 
necessárias, conforme dispositivos desta Lei. 
 
§ 1º. As instituições de saúde, o Instituto Médico Legal e entidades afins, instaladas no Município, deverão, 
obrigatoriamente, encaminhar os familiares enlutados ou representantes legais à central de atendimento do 
serviço funerário, para preenchimento de documentos necessários relativamente aos óbitos ocorridos para 
concretização das tratativas comerciais com a funerária da vez resultante do sistema de rodízio. 
 
§ 2º. No exercício da ação fiscalizadora, os agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos terão 
entrada franqueada nas dependências das funerárias e central de atendimento, ou no local de ocorrência de 
eventual infração, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessário. 
 
Art. 18.  O poder público municipal quando da inobservância das obrigações e deveres previstos nesta Lei 
e/ou atos regulamentares, determinará as seguintes sanções, a que se sujeitará a permissionária infratora, 
aplicadas separadas ou cumulativamente, independentemente de outras de caráter civis ou penais: 
 
I - advertência por escrito, em que a infratora será notificada para fazer cessar a irregularidade sob pena de 
imposição de multa no valor de 50 UFML, a qual será sucessivamente dobrada a cada infração independente 
da sua tipificação e outras sanções previstas nesta Lei; 
 
II - suspensão da atividade por quinze dias, ou até a correção da irregularidade; 
 
III - cancelamento do termo de permissão e do alvará de localização; 
IV - apreensão de artigos e materiais utilizados pelos infratores, liberáveis mediante o pagamento de multa, 
bem como, o bloqueio de novas liberações enquanto o débito persistir; 
V - aplicação de outras penalidades, a serem definidas no regulamento. 
§ 1º. O agente público responsável pelo serviço funerário que tiver ciência ou noticia de ocorrência de 
infração, é obrigado, sob as penas da lei, a promover sua apuração imediata, mediante processo administrativo 
próprio, que será instruído com os seguintes elementos: 
a) cópia do auto de infração; 
b) documentos de defesa apresentados pela infratora; 
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c) outros elementos indispensáveis a apuração e julgamento do processo; 
d) decisão; 
e) despacho de aplicação da pena; 
 
§ 2º. Da decisão condenatória caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de cinco dias da ciência da 
reprimenda. 
 
Art. 19 - Toda alteração do contrato social das empresas permissionárias deverá ser comunicada ao Município 
sob pena de cancelamento do instrumento de outorga. 
 
Art. 20 - A permissão a que alude o artigo 1º, desta Lei, será outorgada à empresas particulares, 
mediante prévia instauração de processo de licitação pública, obedecidas a seguintes condições: 
 
I - o prazo de duração de permissão será de 10 (dez) anos; 
 
II - a permissão é intransferível para terceiros, sob qualquer hipótese; 
 
III - o poder público municipal fixará o número de empresas permissionárias do serviço, com base na 
população do Município na proporção de 30.000 (trinta mil) habitantes/permissionária, segundo censo 
do IBGE, além de estudos e avaliação realizada pelo órgão controlador e fiscalizador; 
 
IV - a proporcionalidade habitantes/permissionária de que trata o inciso anterior poderá ser alterada, segundo 
avaliação da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, considerando sempre a melhoria da qualidade 
na prestação do serviço; 
 
V - o poder público municipal deverá outorgar, mediante licitação, a permissão para exploração dos 
serviços funerários, sempre que ocorrer aumento populacional, segundo censo do IBGE e exceder a 
30.000 (trinta mil) habitantes, com relação ao último recenseamento; 
 
VI - o poder publico municipal poderá adotar outro critério para mensurar o crescimento populacional, desde 
que se trate de parâmetros confiáveis. 
 
Art. 21 - A extinção de quaisquer das permissionárias, sua desistência, fusão ou incorporação, durante 
o prazo de outorga da permissão, obrigará a efetivação de nova licitação para o prazo que faltar para o 
seu término. 
 
Art. 22 - A empresa permissionária é obrigada a possuir sede ou filial no Município de Lages. 
 
Art. 23 - A revogação da permissão por parte do poder público poderá ocorrer a qualquer tempo, a bem do 
serviço público, mediante apuração dos fatos que configurarem infração às normas legais e/ou avaliação de 
qualidade, assegurada ampla defesa no procedimento administrativo e ainda se for constatada a: 
 
I - interrupção do serviço; 
 
II - decretação de falência ou extinção da empresa permissionária; 
 
III - irregularidade sistemática na prestação do serviço; 
 
IV - prática de preços fora da tabela estabelecida pelo poder público. 
 
Art. 24 - O processo de licitação pública para outorga de permissão de que trata a presente Lei, observará, no 
que for cabível, as disposições da Lei 8.666/93. 
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Das Disposições Finais. 
 
Art. 25 - É assegurado às empresas permissionárias o prazo de 60 (sessenta) dias para que se instalem e 
comecem a operar no município de Lages, a contar da homologação da licitação. 
 
Art. 26 - A licitação para a seleção das permissionárias deverá ser iniciada após decorridos dezoito (18) meses 
da publicação desta Lei. 
 
Parágrafo único. Ficam as concessões em vigor prorrogadas até a data da entrada em operação das 
permissionárias selecionadas na forma desta Lei. 
 
Art. 27 - Aplica-se à presente Lei o disposto no artigo 7º e respectivos incisos da Lei nº 8.987/95. 
 
Art. 28 - Os demais requisitos para o encaminhamento da outorga de permissão e funcionamento do serviço 
funerário, objeto de regulamento pelo Poder Executivo. 
 
Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1529 de 19.12.89. 
 

Lages, 29 de dezembro de 2003. 
 

 
 

João Raimundo Colombo 
Prefeito 

 
 
 
 

DECRETO Nº 8427, de 26 de julho de 2006. 
 
REGULAMENTA A LEI Nº 3028 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE LAGES - SC 

 
Renato Nunes de Oliveira, Prefeito do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 
 
 

CAPITULO I 
DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DO SERVIÇO FUNERÁRIO 

 
 
Art. 1º - As atividades integrantes do serviço funerário dividem-se em obrigatórias e facultativas. 
 
Art. 2º - São consideradas atividades obrigatórias: 
 
a) A venda de ataúdes; 
b) Transporte de cadáveres; 
c) Preparação do corpo e; 
d) Serviço de tanatopraxia. 
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Parágrafo Único - O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no Anexo II do 
presente Decreto e será executado por profissional habilitado dentro da Central de Atendimento, obedecendo aos 
dispositivos legais e resoluções emanadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 
 
Art. 3º - São consideradas atividades facultativas: 
 
a) Aluguel de altares e mesas; 
b) Aluguel de casa ou capela mortuária; 
c) Locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 
d) Orientação sobre a obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; 
e) Confecção de coroa e flores; 
f) Ornamentação de flores sobre o cadáver; 
g) Transporte de cadáveres humanos exumados. 
 
 

CAPITULO II 
DOS REQUISITOS PARA OUTORGA DA PERMISSÃO. 

 
Art. 4º - Além das exigências impostas pela Lei de Licitações, as permissionárias deverão, dentre outros, atender aos 
seguintes requisitos: 
 
I - Da estrutura física: 
 
a) Edificação apropriada, situada em local compatível com o zoneamento urbano, com área útil de no mínimo 80m² 
(oitenta metros quadrados) para recepção, exposição, depósito, sanitários, sala exclusiva para preparação do corpo ou 
serviço de tanatopraxia e dependência para repouso de plantonista; 
b) A instalação deverá ser mantida em perfeitas condições de higiene, com instalações hidro-sanitárias, devendo estar 
regular mente aprovada pelo órgão municipal mediante termo de habite-se e vistoria dos demais órgãos competentes; 
c) Não será permitida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para rua; 
d) Os projetos de comunicação visual devem ser previamente aprovados, vedadas as alterações sem consulta; 
e) A permissionária deverá providenciar a fixação das Tabelas constantes do Anexo I do presente Decreto na sede da 
empresa, em local de fácil visibilidade aos usuários e com dimensão mínima de 1,00m/1,50m; 
f) Não será permitido o estacionamento de veículos de translado de cadáveres na via pública, nas calçadas, em frente da 
empresa permissionária, de casas de saúde ou de hospitais, salvo para retirada do cadáver; 
 
II - Suporte Operacional: 
 
a) As empresas permissionárias devem manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade máxima de fabricação de 
até 10 (dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na condição mecânica como estética, observadas 
as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo 
Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de vistoria. 
b) Os veículos a serem utilizados para serviço de transporte de ataúdes serão licenciados na categoria "funeral"; 
c) A caracterização externa dos veículos não poderá ser publicitária e acintosa, devendo a identificação ser pintada sobre 
a parte metálica, de forma sóbria e discreta. 
d) Quando o veículo dispuser de vidros no compartimento de transporte de ataúdes, deverá receber tratamento que 
impeça a visão no sentido exterior/interior. 
  
III - Recursos Materiais: 
 
a) Constituem equipamentos indispensáveis para execução dos serviços: 8 (oito) Castiçais, 4 (quatro) suportes para 
ataúdes, 2 (dois) crucifixos coral esplendor, 2 (dois) porta-bíblias; 50 (cinqüenta) cadeiras para velórios em residências. 
b) Exigir-se-á 1 (um) jogo de equipamentos para cada veículo. 
c) Os equipamentos serão em materiais que facilitem o transporte e a limpeza. 
d) Quando o velório ocorrer na residência familiar, o executante deverá fornecer, além do previsto no item "a", um 
mínimo de 50 (cinqüenta) unidades de xícaras para café e 150 (cento e cinqüenta) copos descartáveis, para melhor 
comodidade da família. 
 
IV - Recursos Humanos: 
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a) Exige-se um quadro de funcionários, qualificados, assim distribuídos: 
 
- 2 (dois) agentes funerários; 
- 1 (um) recepcionista/plantonista; 
- 1 (um) motorista; 
- 1 (um) técnico em serviço de tanatopraxia, para o qual poderá ser apresentado contrato específico de prestação 
de serviços. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 
 
b) Todos os funcionários de atendimento usarão uniformes e crachás para facilitar a identificação pelo usuário. 
c) Os funcionários serão registrados na forma da Legislação Celetista. 
 
Parágrafo Único - As atividades desempenhadas pelos profissionais descritos no inciso IV deste artigo, poderão ser 
exercidas pelos sócios e diretores das permissionárias, desde que tenham qualificação específica para a função. 
 
V - Da remuneração dos serviços 
 
Art. 5º - Os preços a serem praticados pelas permissionárias serão os previstos na tabela constante no Anexo I, sendo que 
os serviços previstos como atividades facultativas no art. 3º do presente Decreto, serão estabelecidas através de processo 
licitatório. 
 
Parágrafo Único - Os serviços não previstos nas tabelas do Anexo I e II, bem como no processo de licitação, poderão ser 
negociados livremente, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou monopolização. 
 
Art. 6º - O valor a ser pago pelo poder permitente, pelo fornecimento de urnas funerárias e pelo transporte aos 

hipossuficientes, quando solicitado, será de 30% do valor da urna descrita no item nº 1, do Anexo I, do presente decreto. 

CAPITULO III 
DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 

 
Art. 7º - As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e conjuntamente 
uma central de atendimento que deverá comportar: 
 
I - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
 
II - cinco salas para as empresas permissionárias; 
 
III - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 
 
IV - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 
 
Parágrafo Único - A permissionária que utilizar a sala de que trata o inciso III deste artigo, deverá manter as condições de 
higiene/uso para a próxima permissionária. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 
 
Art. 8º - As empresas permissionárias manterão na central de atendimento um número de telefone com recebimento 
gratuito de chamada e fax; 
 
Art. 9º - O atendimento será realizado em sistema de rodízio, seguindo a ordem de classificação na licitação, sendo que a 
empresa que estiver na sua vez no rodízio, deverá ser a única a manter plantão na central; 
 
Parágrafo Único - Quando a família optar por empresa diversa da que estiver na vez, considerar-se-á como serviço 
executado sendo a mesma alocada no final do rodízio; 
 
Art. 10 - Na central haverá estoque com no mínimo 1 (uma) unidade de cada ataúde tabelado, além de outros que 
julgarem oportunos; 
 
Art. 11 - As Tabelas constantes do Anexo I do presente Decreto, deverão ser afixadas na sala administrativa da Central 
de Atendimento, em local de fácil visibilidade e com dimensão mínima de 1,00m/1,50m. 
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Art. 12 - A cada atendimento realizado será preenchida ficha de acompanhamento funeral constante do Anexo III do 
presente Decreto, a qual será custeada pelo Município de Lages. 
 
§ 1º - As fichas de acompanhamento serão confeccionadas em blocos numerados até 50, em quatro vias sendo: 
 
I - A 1ª via será entregue ao declarante; 
 
II - As 2º via ficará em posse da permissionária que prestou o serviço; 
 
II - A 3ª via será entregue ao Hospital, IML ou Casa de Saúde pela empresa permissionária para retirada do corpo; 
 
IV - A 4ª via deverá permanecer no bloco e ser entregue à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, para 
fiscalização, quanto ao cumprimento do rodízio; 
 
§ 2º - Os blocos serão fornecidos em número de 6 (seis), equivalendo a 300 fichas, sendo que as permissionárias deverão 
solicitar mais blocos com prazo mínimo de antecedência de 15 dias. 
 
§ 3º - Em caso de anulação de ficha de acompanhamento de funeral por erro devidamente justificado, deverão 
permanecer no bloco todas as quatro vias. 
 
Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 8420 de 20.07.2006. 
 
Lages, 26 de julho de 2006. 
Renato Nunes de Oliveira 
Prefeito 

ANEXO I – TABELA DE PREÇOS 
A - URNAS PARA ADULTOS 

 
Nº Descrição Preço R$ 
01 URNA SEM VERNIZ, SEM VISOR, ALÇA DURA, 

REVESTIDA EM PLÁSTICO OU SAMILON, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

567,50 

02 URNA COM VERNIZ, SEM VISOR, ALÇA DURA, 
REVESTIDA EM PLÁSTICO OU SAMILON, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

832,34 

03 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, ALÇA DURA, TAMPA 
DE MADEIRA, REVESTIDA EM SAMILON COM BABADO 
EM TECIDO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

1.494,42 

04 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, 4 ALÇAS, TAMPA EM 
APLICAÇÃO EM SILK-SCREEN, REVESTIDO EM SAMILON 
COM BABADO EM TECIDO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE 
DO CORPO. 

1.872,76 

05 URNA COM VERNIZ, ALÇA TIPO VARAO, EM VERNIZ 
ALTO BRILHO TAMPA E VISOR INTERNO, REVESTIDO EM 
SAMILON COM BABADO EM TECIDO E SOBREBABADO 
EM RENDÃO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

2.894,26 

06 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, ALÇA TIPO 
VARÃOZINHO EM ALUMINIO, REVESTIDO EM SAMILON 
COM BABADO EM TECIDO E SOBREBABADO EM RENDÃO 
LUXO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

3.764,43 

07 URNA LUXO COM VERNIZ, COM VISOR E TAMPA 
ENTALHADA EM ALTO RELEVO COM CRISTO OU BIBLIA, 
6 ALÇAS TIPO ARGOLA, REVESTIDO EM SAMILON COM 
BABADO EM TECIDO E SOBREBABADO EM RENDÃO 
LUXO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

4.142,77 

08 URNA LUXO, COM VERNIZ, COM VISOR, 6 ALÇAS TIPO 5.249,40 
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ARGOLA, COM TAMPA E SOBRE TAMPA, LATERAIS 
ENTALHADAS, REVESTIDO EM CETIM ALMOFADADO, 
COM SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

09 URNA LUXO, COM VERNIZ ALTO BRILHO, COM VISOR E 
TAMPA INTEIRO COM ACABAMENTO EM ALTO RELEVO, 
COM CRISTO, ALÇA VARÃO OU TIPO ARGOLA, 
REVESTIDO EM CETIM ALMOFADADO, COM 
SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

6.810,03 

 
B - URNAS PARA CRIANÇAS 

 
Nº Descrição Preço R$ 
01 Urna sem visor 60 cm 227,00 
02 Urna sem visor 80 cm 227,00 
03 Urna sem visor 100 cm 245,92 
04 Urna sem visor 120 cm 245,92 
05 Urna sem visor 140 cm 283,75 
06 Urna sem visor 160 cm 283,75 
07 Urna com visor 60 cm luxo 302,67 
08 Urna com visor 80 cm luxo 302,67 
09 Urna com visor 100 cm luxo 359,42| 
10 Urna com visor 120 cm luxo 359,42| 
11 Urna com visor 140 cm luxo 435,09 
12 Urna com visor 160 cm luxo 435,09 

 
 

ANEXO II 
SERVIÇO DE TANATOPRAXIA 

 
Nº DESCRIÇÃO PREÇO R$ 
01 TANATOPRAXIA SIMPLES – PARA CASOS COMUNS DE 

FALECIMENTO RECENTE, COM PREVISÃO DE SEPULTAMENTO 
APÓS 24 HORAS – INCLUI TANATOFLUIDO ARTERIAL E 
TANATOFLUIDO DE CAVIDADE, NECROMAQUIAGEM. 

567,50 

02 TANATOPRAXIA PROLONGADA – PARA CASOS COMUNS DE 
FALECIMENTO, COM PREVISÃO DE SEPULTAMENTO APÓS 36 
HORAS – INCLUI TANATOFLUIDO ARTERIAL E TANATOFLUIDO DE 
CAVIDADE, NECROMAQUIAGEM. 

945,84 

03 TANATOPRAXIA NECROPSIADO – PARA CORPOS SUBMETIDOS À 
NECROPSIA – INCLUI EVISCERAÇÃO COM LAVAGEM E FIXAÇÃO 
DAS VÍSCERAS, TANATOPÓ (INDISPENSÁVEL PARA CASOS 
NECROPSIADOS, CONSERVANTES DAS PAREDES DE CAVIDADE E 
DOS DEMAIS TECIDOS), TANOTOFLUIDO ARTERIAL, 
TANATOFULIDO DE CAVIDADE E TANATOGEL (PARA USO EM 
CRANIOTOMIA E SUTURA DE COURO CABELUDO), 
NECROMAQUIAGEM. 

1.513,34 

04 EMBALSAMAMENTO – CORPOS PARA TRANSLADO VIA ÁEREA 
NACIONAL (INTERNACIONAL), ACOMPANHA ATA DE 
EMBALSAMAMENTO COM SOLICITAÇÃO DA POLICIA CIVIL 
EXPEDIDA PELO DELEGADO RESPONSÁVEL, INCLUINDO 
EVISCERAÇÃO COM LAVAGEM E FIXAÇÃO DAS VÍSCERAS MAIS 
EMBALAGEM, COLOCAÇÃO DAS VISCERAS EM CAVIDADE E 
SUTURA DE TÓRAX E ABDOMÉM, TANATOPÓ, TANOTOFLUIDO 
ARTERIAL, TANATOFULIDO DE CAVIDADE E TANATOGEL (PARA 
USO EM CRANIOTOMIA E SUTURA DE COURO CABELUDO), 

3.405,01 
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NECROMAQUIAGEM, ATA ASSINADA PELO MÉDICO 
RESPONSAVEL. 

 
 
 

ANEXO III 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE FUNERAL 

 
 
 
Timbre do 
Município 

PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGES 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Serviços Públicos 

 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO 
FUNERAL 
 
Nº         

      VIA  TELEFONE (49) 3... 
DADOS DO FALECIDO                                       HORA DO ÓBITO: 
NOME:                                                                  SEXO: 
END:                                                                     BAIRRO: 
FILHO (a) DE:                                                       PROF.: 
E DE:                                                                     PROF.: 
NATURALIDADE:                                                 ESTADO: 
DATA NASCIMENTO:                  IDADE:            ESTADO CIVIL: 
VIUVO (a):                                                            RELIGIÃO: 
DEIXA OS SEGUINTES FILHOS: (PRIMEIRO NOME/IDADE) 
                                                                              PROF. 
                                                                              ESCOLARIDADE: 
                                                                              DEIXA BENS: 
                                                                              DEIXA TESTAMENTO: 
LOCAL DO FALECIMENTO:                                IML 
CAUSA MORTIS: 
ATESTADO PELO (a)  DR(ª). 
ÓBITO Nº                                 CARTÓRIO:                      CRM.: 
LOCAL DO VELÓRIO: 
CEMITÉRIO:                         DATA DE SEPULT.:                      HORARIO: 
 
A V I S O: Esta via destina-se a simples conferência, não substitui a declaração de óbito e não tem validade como guia de 
liberação ou guia de sepultamento. Pertence ao declarante não devendo ser entregue a terceiros. 
DADOS DO DECLARANTE: 
NOME: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº                                    ORGAO EXPEDIDOR: 
ENDEREÇO:                                                                       TELEFONE: 
BAIRRO:                                           GRAU DE PARENTESCO: 
FUNERAL SOLICITADO 
REFERÊNCIA Nº                          VALOR R$ 
PERMISSIONÁRIA RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO: 
DADOS DO FUNFIONÁRIO DA SEMMASP 
NOME:                                                                                                        ___________________ 

                                                                                  ASSINATURA 
OBSERVAÇÕES: 
 
CONFERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO 
NOME:                                                                                                      ____________________ 

                                                                                 ASSINATURA 
DECLARO TER RECEBIDO ORIENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA SEMMASP NO QUE CONCERNE AOS 
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES LEGAIS, TER ESCOLHIDO 
LIVREMENTE O FUNERAL E ESTAR PLENAMENTE  DE ACORDO COM OS DADOS INSERIDOS NESTA 
FICHA, RESPONSABILIZANDO-ME POR FUTURAS CONTESTAÇÕES. 
LAGES, ______ DE _____________________ DE_________ 
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__________________________________ 
ASSINATURA 

DECRETO Nº 8534, de 16 de outubro de 2006. 
 
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 8427 DE 26 DE JULHO DE 2006 QUE REGULAMENTOU A LEI Nº 

3028 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE 

LAGES. 

 
Renato Nunes de Oliveira, Prefeito do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 
 
Art. 1º -  O Parágrafo único do Artigo 2º; a alínea "a" do inciso IV do art. 4º e o Artigo 7º do Decreto nº 8427 de 
26.07.2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 2º ... 
 
Parágrafo Único - O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no Anexo II do 
presente Decreto e será executado por profissional habilitado dentro da Central de Atendimento, obedecendo aos 
dispositivos legais e resoluções emanadas pelos órgãos competentes." 
 
"Art. 4º ... 
... 
IV - ... 
 
a) Exige-se um quadro de funcionários, qualificados, assim distribuídos: 
- 2 (dois) agentes funerários; 
- 1 (um) recepcionista/plantonista; 
- 1 (um) motorista; 
- 1 (um) técnico em serviço de tanatopraxia, para o qual poderá ser apresentado contrato específico de prestação de 
serviços." 
... 
"Art. 7º - As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e conjuntamente 
uma central de atendimento que deverá comportar: 
 
I - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
 
II - cinco salas para as empresas permissionárias; 
 
III - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 
 
IV - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 
 
Parágrafo Único - A permissionária que utilizar a sala de que trata o inciso III deste artigo, deverá manter as condições de 
higiene/uso para a próxima permissionária." 
 
Art. 2º -  Ficam revogadas as alíneas "e" e "f" do inciso II do art. 4º do Decreto nº 8427 de 26 de julho de 2006. 
 
Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Lages, 16 de outubro de 2006. 

Renato Nunes de Oliveira 
Prefeito 

 
 
 

Tabela Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada pela ABREDIF. 


