
 

DECRETO Nº 22108 
 
De 15 de maio de 2003 
 
Dispõe Sobre: Altera Decreto nº 21.493 de 16 de janeiro 
de 2002. 

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

da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da 
autorização contida na Lei Municipal nº 1729, de 26 de junho de 1972 e em conformidade 
com o que consta no processo nº 24.146/2001, 

 
DECRETA: 
TITULO I 
DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES 

 
Art. 1º Os serviços funerários no Município de Guarulhos são de 

competência do Departamento de Serviços Funerários, nos termos da Lei 1729/72 e 
atendidos os requisitos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, Artigo 63, inciso XXV, 
artigos 164, 165 e Parágrafo Único, 166, 167, 168, e artigo 269 e tem por objetivo: 

I - Administrar a prestação dos serviços funerários públicos. 
II - Planejar, orientar, controlar e fiscalizar os serviços funerários sob 

regime de autorização de funcionamento, permissão ou concessão. 
III -Propor e garantir as condições para um atendimento de qualidade à 

população. 
 
TITULO II 
DAS NORMAS 
CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º São considerados serviços afins, alínea “h” do artigo 2º da Lei 

1729/72, o fornecimento dos seguintes itens: 
I - Enfeites florais, naturais ou artificiais, para ornamentação de urnas, 

velórios e túmulos. 
II -Vestimentas mortuárias. 
III - Aparatos e símbolos fúnebres para ornamentação. 
IV - Velas votivas e ornamentais para funerais.  
V - Artigos religiosos diversos para funerais.  
VI - Serviços de cremação de corpos e partes anatômicas. 
VII - Serviços de tanatopraxia. 
VIII - Transporte coletivo para funerais. 
 
CAPÍTULO II 
SERVIÇOS GRATUITOS 

 
Art. 3º A contratação dos serviços e produtos funerários, artigo 5.° da 

Lei 1729/72, se fará através de solicitação da família e preenchimento de requerimento 
próprio do Serviço Funerário Municipal. 

§ 1.° O serviço gratuito compreende: Urna envernizada, em madeira 
de pinus ou similar, transporte, remoção, paramentação, véu, velas, velório municipal, 
taxa de sepultamento e vedação ou zinco, quando necessário. (§ 1º revogado pelo Decreto nº 
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http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2015/32431decr.pdf


 
32431/2015)

§ 2.°  Os representantes de Instituições de Assistência Social, 
cadastrados junto a PMG, devem apresentar solicitação do serviço gratuito através de 
impresso próprio; caso não estejam cadastrados, deverão fazer a solicitação do serviço 
gratuito através de requerimento próprio do Serviço Funerário Municipal.  

§ 3.°  Poderá ser liberada a contratação do serviço gratuito para 
maiores de 18 anos e pessoas analfabetas, na falta de outro parente de 1º grau. 

Art. 4º As pessoas destituídas de recursos financeiros, receberão o 
serviço classificado como gratuito, com base na resolução do CMAS (Conselho Municipal 
de Assistência Social). 

§ 1.° - O não preenchimento dos critérios estabelecidos implicará na 
suspensão do serviço gratuito.   

§ 2.° - É facultada a contratação do serviço gratuito para os óbitos 
ocorridos fora do Município cujas famílias manifestem o desejo de sepulta-los em 
Guarulhos, desde que seja devidamente comprovada a residência no Município. 

§ 3.° - Para os não munícipes, que vierem a falecer no Município e não 
dispondo a família de recursos financeiros para custear as despesas de funeral, o Serviço 
Funerário o fará gratuitamente, com sepultamento direto em Cemitério Municipal, 
mediante preenchimento do requerimento para o serviço gratuito. (Art. 4º revogado pelo 
Decreto nº 32431/2015)

 
CAPÍTULO III 
CONVENIOS 
 
Art. 5º Fica o Departamento de Serviços Funerários autorizado a 

firmar convênio com instituições ou empresas que utilizem os serviços de que tratam o 
artigo 2º da Lei Municipal 1729/72. 

Art. 6º Fica o Departamento de Serviços Funerários autorizado, 
através de edital de chamamento e classificação, a firmar convênio com instituições e 
empresas fornecedoras ou prestadoras dos seguintes serviços: 

I - Salas de velório. 
II - Serviços de cremação de corpos e partes anatômicas. 
III - Serviços de tanatopraxia.  
IV - Transporte coletivo para funerais. 
Parágrafo Único - As empresas ou instituições mencionadas no caput 

do presente deverão estar devidamente regularizadas no município. 
Art. 7º O Departamento de Serviços Funerários é o órgão responsável 

pela expedição das autorizações de funcionamento dos itens relacionados no artigo 2º, e 
a respectiva fiscalização. 

§ 1º- para expedição das autorizações de funcionamento das 
empresas, mencionadas no caput deste artigo, deverão ser observados ainda os 
seguintes requisitos: 

a) Certidão de uso de solo, expedida pela Secretaria de Planejamento 
Municipal. 

b) Alvará de utilização, expedido pela Secretaria de Obras Municipal. 
c) Alvará sanitário, expedido pela Secretaria da Saúde Municipal. 
d) Inscrição Municipal junto ao cadastro fiscal mobiliário. 
§ 2º- As autorizações de funcionamento serão concedidas a título 

precário, devendo ser renovadas anualmente, podendo ser canceladas, a qualquer 
momento, à critério do executivo. 

§ 3º- Verificada a necessidade de prestação do serviço de cremação 
de corpos e membros amputados, e não havendo empresa sediada no município, poderá 
ser firmado convênio com empresa instalada fora da municipalidade, mediante critérios a 
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serem determinados pelo Departamento de Serviços Funerários. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 8º É de competência do Departamento de Serviços Funerários do 

Município e das empresas legalmente autorizadas, a prestação dos serviços 
especificados nos artigos 2º da Lei Municipal 1729/72 e 2º deste Decreto. 

Art. 9º Fica delegada ao Departamento de Serviços Funerários a 
fiscalização dos Serviços Funerários e Cemiterais já existentes sob licença de 
funcionamento, bem como das empresas/instituições e serviços especificados no artigo 
2º. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 15 de maio de 2003. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
ARTUR PEREIRA DA CUNHA 

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

FÁBIO AUGUSTO POMPÊO 
Diretor do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
Publicado no Diário Oficial do Município em 16 de maio de 2003. 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelo Decreto nº 32431/2015   
 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 40153/2023

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