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DECRETO nº 7971, de 28 de maio de 2020. 

 
Regulamenta o disposto no § 1º do art. 6º  e o art. 16 
da Lei Municipal 2469/2015, altera o § 3º do art. 4º 
do Decreto nº 5147/2016 e estabelece providências 

 
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, em especial o que dispõe o §1º do art. 6º e art. 40, da Lei Municipal nº 2.469, 
de 28 de outubro de 2015, 

 
Decreta 

 
Art. 1º A liberação da faculdade de utilização de funerárias de outras localidades 

para prestar serviços de translado intermunicipal e interestadual, conforme disposto no § 1º do 
art. 6º da Lei Municipal nº 2469/2016 somente deve ocorrer diante das seguintes 
recomendações: 

I – as funerárias devem estar previamente cadastradas na Divisão de Central de 
Triagem e Cemitérios do Município, mediante encaminhamento das documentações contidas 
no Anexo Único; 

II – a funerária de outra localidade somente pode ser utilizada se esta pertencer ao 
local de residência do falecido. 

§1º A liberação para transporte de corpos somente é possível após a emissão da 
Ficha de Acompanhamento Funeral – FAF, realizada pela Divisão de Central de Triagem e 
Cemitérios do Município nos termos do art. 21 da Lei Municipal nº 2469/2016.   

§2º As funerárias interessadas em efetuar a prestação de serviço contida neste 
artigo terão prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação, para efetuar a o 
cadastramento junto a Divisão de Central de Triagem e Cemitérios do Município.  

§3º Os documentos para cadastro deverão ser encaminhados por meio do 
Protocolo Geral do Município de Guarapuava, endereçado para a Divisão de Central de Triagem 
e Cemitérios. 

§4º Sempre que vencido os documentos exigidos para cadastro outros devem ser 
apresentados dentro do prazo de validade sob pena de impossibilidade da prestação dos 
serviços por parte da empresas funerárias. 

 
Art. 2º Altera o § 3º do art. 4º do Decreto Municipal nº 5147/2016, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 



 

www.guarapuava.pr.gov.br 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 
Telefone (42) 3621-3106 – 3621-3029 

“Art. 4º .................. 
(...) 
§3º As doações referidas no caput compreendem a urna, o invólucro protetor, 
a preparação do corpo, o transporte do corpo sem vida dentro do Município 
de Guarapuava e a complementação, que correrão por conta da 
concessionária, conforme dispõe o art. 16, da Lei Municipal nº 2469, de 28 de 
outubro de 2015.  
(...)” 
 

Art. 3º Para requerer o benefício de gratuidade previsto no art. 16 da Lei Municipal 
nº 2469/2015 o usuário deverá possuir renda total familiar não excedente a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estar cadastrado nos Programas de Assistenciais do Município, bem como: 

I – preencher a declaração contida no Anexo I da Lei Municipal nº 2469/2015; e 
II – submeter-se a avaliação socioassistencial.  
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
Guarapuava, em 28 de maio de 2020. 

 
 
 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 
Para prestação de serviços nos termos do 6º da Lei Municipal nº 2469/2016 o requerimento de 
cadastramento de empresa funerária junto a Divisão de Central de Triagem e Cemitérios deverá 
estar anexo dos seguintes documentos: 
I – Contrato social da empresa; 
II – Alvará de funcionamento autenticado em cartório (contendo CNAE de  “Serviços 
Funerários); 
III – Certidão Negativa de débitos municipal, estadual e federal e trabalhista (dentro do prazo 
de validade); 
IV – Licença Sanitária; 
V – Relação de veículos cadastrados e CRLV anual do veículo (veículos devem estar no mesmo 
CNPJ da empresa); 
VI – Relação de funcionários da empresa acompanhados de GFIP ou cópia autenticada da CTPS. 
 

 
Guarapuava, em 28 de maio de 2019. 

 
 
 
 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

 
 


