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DECRETO Nº 23885 
 

de 24 de julho de 2006 
 
Regulamenta os dispositivos da Lei Municipal nº 6145, 
de 21 de junho de 2006, que instituiu o parcelamento 
dos valores cobrados pelos serviços funerários 
municipais. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso 

da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de 
Guarulhos e em conformidade com o constante do processo administrativo nº 
22363/2006; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o Plano de Assistência Funeral nos termos da 

Lei Municipal nº 6145, de 21 de junho de 2006, que dispõe sobre o parcelamento dos 
valores cobrados pela utilização dos serviços funerários municipais. 

Parágrafo único. Este Plano abrange contratantes residentes no 
Município de Guarulhos. 

 
Art. 2º O Plano se efetivará mediante contrato de adesão e o 

parcelamento do serviço poderá ser feito através de boleto, com pagamento através do 
sistema bancário. 

 
Art. 3º Caberá exclusivamente ao contratante do serviço o pedido de 

adesão ao Plano. 
Parágrafo único. O pedido dar-se-á mediante requerimento do 

contratante em formulário próprio, instituído pelo Departamento de Serviços Funerários, 
instruído com os seguintes documentos: 

I - cópias da cédula de identidade e do CPF/MF do contratante; e 
II - cópia do comprovante de residência do contratante, no Município. 
 
Art. 4º Não poderá aderir ao Plano aquele que se encontrar inscrito 

em dívida ativa. 
 
Art. 5º As parcelas serão mensais, iguais, consecutivas e expressas 

em Unidades Fiscais de Guarulhos. 
 
Art. 6º O parcelamento será levado a efeito pelo Departamento de 

Serviços Funerários, ao qual incumbe sua concessão, controle e administração, bem 
como as adequações sistêmicas que forem necessárias. 

 
Art. 7º O número de parcelas até o limite estabelecido em lei, será 

determinado pelo valor total do débito, sendo que o valor mínimo de cada uma delas não 
poderá ser inferior a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais de Guarulhos - UFG. 

 
Art. 8º As parcelas deverão ser pagas nas datas estipuladas no 

contrato de adesão, em moeda corrente, correspondente a quantidade de Unidade Fiscal 
de Guarulhos - UFG. 

Parágrafo único. O não pagamento nos prazos de vencimento, 
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acarretará, além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração, 
calculado sobre o valor do débito, multa de: 

I - 1,5% (um e meio por cento) do valor do débito atualizado 
monetariamente, desde que o pagamento se dê em até 30 (trinta) dias a contar do 
vencimento; e 

II - 5% (cinco por cento) do valor do débito atualizado monetariamente, 
para o pagamento efetuado após o 31º (trigésimo primeiro) dia do vencimento. 

 
Art. 9º O parcelamento será considerado vencido antecipadamente, de 

pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação, pela falta de pagamento 
de qualquer parcela, após 60 (sessenta) dias a contar de seu vencimento. 

 
Art. 10. O vencimento antecipado na forma prevista no artigo anterior 

implicará na inscrição do saldo devedor atualizado, em dívida ativa e conseqüente 
execução pela via judicial. 

 
Art. 11. A inadimplência prevista no parágrafo único do artigo 8º nos 

parcelamentos referentes a concessão de jazigos, ensejará a rescisão automática e de 
pleno direito da concessão, independente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, perdendo o cessionário o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) 
das parcelas pagas, bem como as benfeitorias que houver realizado no terreno objeto da 
concessão. 

Parágrafo único. Fica o Departamento de Serviços Funerários 
autorizado a proceder as exumações necessárias no jazigo, removendo os restos mortais 
para sepulturas gerais ou ossário geral, nos termos da Lei Municipal nº 2845/84. 

 
Art. 12. O Departamento de Serviços Funerários (SOSP04), Secretaria 

de Finanças e o Departamento de Informática e Telecomunicações (SAM03), deverão 
providenciar todos os expedientes necessários a proceder o lançamento do parcelamento 
disciplinado por este Decreto. 

 
Art. 13. A partir do exercício de 2007, os serviços funerários poderão 

ser pagos através de cartão de crédito e débito. 
 
Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 24 de julho de 2006. 
 
 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
 
 

ARTUR PEREIRA CUNHA 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 
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Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e seis. 
 
 

HEDY MASELLI C. ALMEIDA 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 
Publicado no Diário Oficial do Município em 25 de julho de 2006. 
 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 40153/2023
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2023/40153decr.pdf
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