
DECRETO Nº 663/2003 

 

 

 

Fixa os preços para os serviços no Cemitério 

Municipal e dá outras providências. 

 

 

 

       JOSÉ CARLOS TONIN, Prefeito Municipal de 

Estação, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas legais atribuições, e 

em conformidade com as disposições da Lei nº 668, de 26 de novembro de 

2002:  

 

 

DECRETA: 

 

 

     Art. 1º - Os valores decorrentes de sepultamentos, 

arrendamentos, abertura de sepulturas, catacumbas e nichos, exumação 

e inumação de restos mortais, fechamento de carneiras, inclusive 

expedição de títulos, publicação de editais e licenças para construções 

funerárias em Cemitério de propriedade, ou cedido para uso do Município, 

serão arrecadados, sob o título de Receita de Cemitérios, em 

conformidade com a tabela abaixo: 

 

I – Sepultamento em: 

 

a) gavetas com abrigo R$ 1.250,27 

b) gavetas sem abrigo R$ 1.000,22 

c) terreno para capela R$   325,01 

d) terreno para sepultura   R$   125,00 

 

II – Licença: 

 

a) licença para sepultamento R$ 74,98 

 

III – Pela exumação de restos mortais: 

 

a) menos de 03 anos de 

sepultamento 

R$  125,00 

b) mais de 03 anos de sepultamento   R$    37,46 

b.1) para outro cemitério   R$    37,46 

b.2) para o mesmo cemitério   R$    37,46 



 

IV – Inumação de restos mortais: 

 

a) vindos de outro cemitério R$  74,98 

 

V – Diversos: 

 

a) construção de carneiras R$   74,98 

b) retirada/reposição de lápides     R$  37,46  

 

 

     Art. 2º - Atendendo ao custo dos materiais e da 

mão-de-obra, os preços descritos nas tabelas deste Decreto serão 

reajustados, anualmente, segundo a variação do IPCA(IBGE) ou outro 

índice oficial que vier substituí-lo. 

 

      Art. 3º - Nos casos de sepultamentos de menores 

de 12 (doze) anos de idade em locais destinados a adultos, serão 

cobrados os preços fixados para estes. 

 

    Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 02 de janeiro de 2003. 

 

 

 

 

José Carlos Tonin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

Rosane Fátima Carbonera Cadorin 

Secretária de Administração 


