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Lei nº 4.503, de 30 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Regulamenta o uso e a manutenção da 

Capela Mortuária do Cemitério Municipal. 

 

 

ANDRÉ LUÍS BARCELLOS BRITO, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 

do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do 

Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º O uso da Capela Mortuária tem caráter público, gratuito e essencial que 

consiste na prestação dos serviços ligados à organização e execução de atos fúnebres.  

 Art. 2º O uso da Capela Mortuária deverá ser executado de forma contínua, geral, 

regular, eficiente, transparente, segura e respeitando todos os protocolos de saúde, tendo como 

objetivos sempre assegurar o pleno atendimento da população. 

 Art. 3º A utilização da Capela Mortuária Municipal é livre a todos os cultos 

religiosos, devendo os velórios ser realizados sem a indagação de qualquer ordem de crença, 

do falecido e sua família. 

 Art. 4º Deverá ser observado todos os protocolos de saúde na realização dos 

velórios, em especial quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica.  

 Art. 5º A responsabilidade pelo uso dos espaços ficará a cargo das funerárias, as 

quais ficam obrigadas a:   

 I - conferir os utensílios ao receber as chaves; 

 II - zelar pelos móveis e utensílios, respondendo pelos danos causados ao 

patrimônio público; 

 III - devolver os móveis e utensílios utilizados; 

 IV – limpar e higienizar o ambientes antes e após cada velório; 

  Parágrafo Único - O inadimplemento das obrigações acima constitui causa de 

suspensão e/ou extinção dos respectivos direitos de uso, com desocupação dos espaços. 
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 Art. 6º Na capela mortuária não é permitido: 

 I - danificar ou depredar, de qualquer forma, suas dependências; 

 II - fazer depósito de materiais funerários ou não; 

 III - efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso; 

 IV - jogar lixo em qualquer local do recinto; 

 V – uso de velas, devendo ser utilizado iluminação artificial; 

 VII - pregar cartazes ou anúncios. 

 Art. 7º O Município poderá, a qualquer momento, havendo dúvidas sobre a 

regularidade da utilização dos espaços da Capela Mortuária, notificar os responsáveis pela má 

utilização. 

 Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de dezembro 

de 2021. 

 

 

 

 

André Luís Barcellos Brito 

                                                                                                            Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 Adair Alberto Oliveira de Souza 

Secretário Municipal da Fazenda 
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Exp. de Motivos nº 095/2021                                       Taquari, 27 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 Ao saudá-lo cordialmente, servimo-nos do presente, para encaminhar projeto 

de Lei que regulamenta o uso e a manutenção da Capela Mortuária do Cemitério 

Municipal. 

 A Capela Mortuária foi recentemente reformada e novamente está sendo entregue 

à comunidade, sendo necessário para tanto a regulamentação do uso e a manutenção, a qual se 

dá través do presente Projeto de Lei.  

 Assim, para atender necessidade de interesse público, condizente com o uso e a 

manutenção da Capela Mortuária do Cemitério Municipal se faz necessária a presente 

regulamentação, através de lei.   

Limitados ao exposto, esperamos contar com a habitual atenção dos nobres Edis, 

visando à aprovação do projeto de lei em tela. 

 

 

 

     Atenciosamente. 

 

 

 

  André Luís Barcellos Brito  

Prefeito Municipal 

 

Excelentíssimo Senhor 

Luís Henrique Quadros Porto 

DD. Presidente da Câmara de Vereadores 

Taquari – RS 

 


