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DECRETO Nº 32431 
 
de 5 e fevereiro de 2015. 
 
Estabelece procedimentos para avaliação da 
gratuidade dos serviços funerários, revoga o 
artigo 4º e o § 1° do artigo 3º, do Decreto Municipal 
nº 22.108/2003 e o § 1º do artigo 5º, do Decreto 
Municipal nº 18.852/1994. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do 
Município, considerando a Lei Municipal nº 1.729/1972, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 22.108/2003, que dispõe sobre a criação do serviço funerário e a gratuidade 
para os indigentes e pessoas comprovadamente pobres; a Lei Municipal nº 4.565/1994, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 18.852/1994, que dispõe sobre a isenção do 
pagamento dos serviços funerários aos doadores de órgãos, e considerando o que consta 
do processo administrativo nº 74.111/2013; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º A gratuidade do serviço funerário, será prestado às famílias que 

se encontrem em situação financeira que a impossibilitem de arcar com as despesas do 
funeral, e cuja renda per capita seja inferior a meio salário mínimo vigente, bem como às 
famílias já inscritas em programas sociais no Município, aos doadores de órgãos e tecidos 
e aos corpos não reclamados (desconhecidos). 

 
Art. 2º A gratuidade deverá ser requerida pelo responsável do falecido, 

contratante dos serviços, munido de cédula de identidade e CPF, mediante 
preenchimento de formulário de Solicitação de Gratuidade. 

Parágrafo único.  No ato da Contratação será emitida Nota Fiscal do 
Serviço e a concessão da gratuidade será avaliada pelo Departamento de Serviços 
Funerários, mediante análise de documentação e julgamento do pedido de gratuidade, 
nos termos do artigo 4º deste Decreto. 

 
Art. 3º O serviço funeral gratuito compreende: 
a) Urna Padrão de boa qualidade; 
b) paramentação; 
c) vedação, se necessário, conforme orientação do serviço de saúde 

atestante do óbito ou norma do local onde ocorreu o óbito; 
d) véu, velas e terço, opcional conforme crença; 
e) velório e capela municipal, e 
f) inumação, tipo comum em cemitério municipal 
g) Traslado local e de outras localidades para o Município. 
 
Art. 4º A análise da concessão da gratuidade dos serviços funerários, 

dar-se-á por avaliação objetiva dos documentos mediante apresentação de requerimento 
nas Unidades da Rede Fácil, nos termos do artigo 1º do Decreto n°. 25.345/2008, pelo 
interessado - contratante do serviço, conforme artigo 2º deste Decreto, a ser protocolado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a realização do serviço, instruído com os seguintes 
documentos: 

 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/22108decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/22108decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/18852decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/18852decr.pdf
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I - às pessoas comprovadamente pobres nos termos da lei nº. 
1.729/1972 e decreto nº. 22.108/2003: 

a) documentos do contratante dos serviços: 
1. copia de cédula de identidade, CPF e comprovante de residência; 
2. copia da nota de serviço contratada. 
b) documentos do falecido e de sua família: 
1. copia de comprovante de residência do falecido; 
2. copia das certidões de casamento do falecido e nascimento dos 

filhos; 
3. comprovante de rendimentos do cônjuge, filhos e ascendentes 

(pai/mãe); 
4. se algum familiar for aposentado, número do beneficio do INSS e 

último comprovante de renda; 
5. copia de comprovante de encargos públicos (água, luz, telefone, 

IPTU, etc.); 
6. se o falecido for locatário de imóvel cópia do contrato de aluguel e 

comprovante do último pagamento; 
7. se a família for beneficiária de algum Programa Social (Bolsa 

Família, Renda Cidadã, etc.), copia do comprovante. 
II - aos doadores de órgãos e tecidos, nos termos da Lei Municipal n° 

4.565/1994 e Decreto Municipal nº 18.852/1994: 
a) documentos do contratante dos serviços: 
1. copia de cédula de identidade, CPF e comprovante de residência; 
2. copia da nota de serviço contratada. 
b) documentos do Falecido: 
1. copia de cédula de identidade, CPF e comprovante de residência; 
2. copia de declaração comprobatória da efetiva doação de órgãos e 

tecidos. 
Parágrafo único.  Aos féretros que não foram reconhecidos no prazo 

legal e forem inumados como desconhecido o funeral será realizado gratuitamente 
mediante ofício expedido pelo Instituto Médico Legal - IML ou Serviço de Verificação de 
Óbito - SVO local. 

 
Art. 5º A avaliação para a concessão da gratuidade será feita pelo 

Departamento de Serviços Funerários através do Grupo para Análise dos Requerimentos 
de Gratuidade, conforme portaria de nomeação dos membros em vigor na data do 
requerimento. 

 
Art. 6º O Grupo de Análise reunir-se-á semanalmente ou quando 

convocado pelo seu superior para fins de análise de documentação e julgamento do 
pedido de gratuidade. 

 
Art. 7º Compete ao Grupo de Análise, encaminhar à Secretaria de 

Assistência Social, os casos em que a avaliação objetiva dos documentos não seja 
suficiente para comprovar a impossibilidade de custeio por parte da família, e exija 
avaliação social específica para sua concessão. 

 
Parágrafo único. A Secretaria de Assistência Social procederá a 

avaliação específica em até 15 (quinze) dias emitindo parecer social, e em ato contínuo 
remeterá o requerimento à Secretaria de Serviços Públicos, que decidirá com base nos 
documentos e no parecer, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Art. 8º O não preenchimento dos critérios estabelecidos implicará na 
cobrança serviço prestado de acordo com a Nota Fiscal lançada, sendo que o valor 
poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes, nos termos da Lei Municipal nº 6.145/2006, 
que dispõe sobre o parcelamento dos valores destinados ao pagamento de funeral (urna, 
sepultamento, traslado e outros) e dá outras providências. 

 
Art. 9º O não pagamento das taxas implicara em inscrição do debito na 

divida ativa do Município. 
 
Art. 10. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

correrão por conta de verbas próprias, consignadas na dotação orçamentária nº 
3110.1545200242.109.01.100110000.339032.000, nos termos da Lei. 

 
Art. 11.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições do artigo 3º, § 4º do Decreto Municipal nº 22.108/2003 e artigo 
5º, § 1º do Decreto Municipal nº 18.852/1994. 
 

Guarulhos, 5 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CREUSA SALETE DE OLIVEIRA MARRA 
Secretária de Serviços Públicos 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
 

 
ADRIANA GALVÃO FARIAS 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 06 de fevereiro de 2015. 
 

 
REVOGADO PELO DECRETO Nº 40153/2023

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

