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PARECER JURÍDICO Nº 0127/2018 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 086/2018. 

 

OBJETO: Acompanhamento da elaboração do processo licitatório de serviços funerários no 

Município de Apiuna.  

SOLICITANTE: Município de Apiuna/SC. 

INTERESSADOS: Município de Apiuna/SC; AGIR, MPSC. 

 

 

Trata-se de consulta encaminhada pelo Diretor Geral da AGIR, referente a 

solicitação de esclarecimento do Município de Apiuna/SC, acerca da possibilidade desta 

Agencia Regulatória realizar estudo prévio para acompanhamento na elaboração do processo 

licitatório dos serviços funerários, considerando o Inquérito Civil nº 06.2018.00000714-1 da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Ascurra/SC. 

 

Instruem o presente procedimento: 

 

I – Ofício nº 0504/2018/PJ/ASC – Promotoria de Justiça de Ascurra/SC ; 

II – Resposta do Município de Apiuna à Promotoria de Justiça/SC; 

III – E-mail encaminhando a Lei Municipal nº 427/2002 – que dispõe sobre o 

funcionamento do serviço funerário municipal de Apiúna e 

IV – E-mail encaminhando as 03 (três) respostas do município de Apiúna à 

Promotoria de Justiça de Ascurra/SC 

 

É o breve relato;  
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II - ANÁLISE 

O cerne da solicitação do Município de Apiuna, consiste em verificar o 

entendimento desta Agência Reguladora da possibilidade da mesma, em realizar estudo 

prévio para acompanhamento na elaboração do processo licitatório dos serviços funerários 

em seu município. 

 
Antes de adentrarmos na análise da Legislação Municipal referente aos 

serviços funerários, bem como as determinações impostas no despacho do Inquérito Civil nº 

06.2018.00000714-1, necessário se faz registrar que o município de Apiúna, ratificou o 

Protocolo de Intenções da AGIR através da Lei Complementar nº 108, de 12 de março de 

2010, ratificando as alterações pela Lei Complementar nº 131 de 28 de junho de 2013, como 

também, ratificando o novo Protocolo de Intenções, através da Lei Complementar nº 167 de 

11 de abril de 2017, quando houve a inclusão da regulação dos serviços de transporte 

público, como também, a possibilidade de celebrar convênios ou outros instrumentos 

administrativos, tendo como foco o controle, a regulação e a fiscalização de outros serviços 

públicos, vejamos: 

CLÁUSULA 135. Fica a AGIR autorizada a celebrar convênios ou outros instrumentos 
administrativos com o fim de exercer funções de controle, regulação e fiscalização de 
outros serviços públicos, conforme delegação dos órgãos ou agências reguladoras 
competentes para tanto. 
§ 1º. A referida delegação somente poderá dar-se mediante contrapartida financeira e 
desde que não prejudique as atividades previstas neste Novo Protocolo de Intenções, 
sempre mediante prévia autorização da Assembleia Geral da AGIR. 
§ 2º. A AGIR também poderá celebrar convênios com os municípios consorciados para 
o desempenho de atividades e funções relativas à capacitação, orientação e 
fiscalização de atividades e serviços de competência municipal. 

 

O mesmo instituto, prevê as competências da AGIR, dentre elas a de 

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, bem como, exercer o 

poder de polícia administrativa com as culminações que se fizerem necessárias, vejamos: 

CLÁUSULA OITAVA. Compete a AGIR: 

[...] 
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II- acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo 

com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 
III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços 
públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as irregularidades e 
aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando 
prazos para o seu cumprimento; 

 
Isto posto, e considerando a promulgação da já citada Lei Complementar nº 

164/2017, que incluiu a possibilidade de ampliação da competência da AGIR na regulação de 

outros dos serviços, mediante a manifestação prévia da Assembleia Geral, o questionamento 

é pertinente, e o estudo prévio se faz necessário para subsidiar a análise da Assembleia Geral. 

 

Superada a análise da competência da AGIR em proceder o estudo prévio 

referente a legislação pertinente aos serviços funerários no município de Apiúna, para futuro 

e eventual lançamento de processo licitatório, passamos a análise da legislação municipal 

pertinente a matéria, bem como, o que preconiza a Constituição Federal e a Lei 8.987/1995, 

conforme segue: 

LEI ÔRGANICA DO MUNICÍPIO DE APIÚNA 

Art. 9º - Ao Município compete provar1 a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar 
interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre 

outras, as seguintes atribuições: 
[...] 
XXIX - Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios; 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 427, de 20 de março de 2002 

Dispõe sobre o funcionamento do serviço funerário municipal de Apúna, institui 
penalidades e outras providências. 
[...] 
Art. 1º - o serviço Funerário Municipal, de caráter público, exercível mediante 
autorização ou permissão do município, consiste na prestação dos serviços ligados à 
organização e execução de funeral, mediante cobranças de tarifas. 
Art. 2º - serão considerados serviços e atividades funerários, obrigatórios ou 
facultativos, variáveis de acordo com as tarifas a serem cobradas, os seguintes: 
I – Serviços funerários obrigatórios: 
a) Venda de ataúde; 
b) Translado de cadáveres; 
II – Serviços funerários facultativos; 
a) Aluguel de altares ou peças; 
b) Aluguel de banquetas; 

                                                             
1
 Redação texto original. 
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c) Aluguel de castiçais, velas e paramentos; 
d) Obtenção de certidões de óbito; 
e) Obtenção de documentos para funerais 
f) Aluguel de ônibus para acompanhamento do féretro; 
g) Fornecimento de flores e coroas; 
h) Translado de cadáveres humanos exumados. 
Parágrafo único: o poder executivo fixará por decreto, observado o disposto no 

capítulo IX desta Lei, as tarifas a serem cobradas pela prestação dos serviços 
funerários no município de Apiúna.  
[...] 
Art. 7º - As delegações, observado o estabelecido na presente Lei, serão concedidas 
por decreto do executivo, por prazo indeterminado, podendo ser rescindidas a 
qualquer tempo.  
Art. 8º - A delegação é inalienável e intransferível. 
Art. 9º - A concessão da delegação para preenchimento de vagas existentes, obedecido 
o estabelecido na presente Lei, será feita mediante seleção prévia, antecedida de edital 
de chamado dos interessados, em que sejam indicados os requisitos a serem 
preenchidos pelos concorrentes. 
Parágrafo Único: será considerada vencedora e decretada a delegação á empresa que, 
progressivamente, preencher os seguintes requisitos: 
I – Apresentar melhores condições de prestação dos serviços funerários, assim 
entendida aquela que apresentar toda a documentação constante do artigo 13 desta 
Lei, tiver mais veículos disponíveis para os serviços funerários, dentre outros critérios 
a serem apontados no edital. 
[...] 
Capítulo IX 
Da Fixação das Tarifas 
Art. 63 – Os serviços funerários serão classificados em 05 (cinco) espécies, devendo, 
nesta classificação, serem levados em conta: 

I – A qualidade do serviço a ser prestado; 
II – A qualidade do ataúde oferecido; 
III – O número e a qualidade dos serviços funerários facultativos oferecidos; 
Parágrafo 1º - Os serviços funerários facultativos, mencionados nas alíneas d, e, h, do 
início II, artigo 2º desta Lei, serão cobrados por tarifas extras, a serem fixados pelo 
Município. 

Parágrafo 2º - A fixação dos preços para cada uma das espécies de serviços funerários 
a que se refere este artigo, deverá ser feita com base na maior ou menor qualidade do 
serviço a ser prestado, devendo buscar ainda, a justa remuneração do capital, de 
modo a propiciar o melhoramento e a expansão dos serviços, procurado assegurar o 
equilíbrio econômico e financeiro da atividades funerária. 
Parágrafo 3º - Para traslado de cadáveres, que por determinação das autoridades 
devam ser levados para IML ou outros locais por elas indicadas, bem como quando o 
corpo dever ser trasladado para outras Unidades da Federação ou para outros Países, 
poderão ser cobrados sobretaxas, que deverão ser fixadas com base no preço a ser 
estipulado pelo Município por quilometro a ser rodado para a efetivação do translado.  
[...] 
Art. 64 – As tabelas de tarifas deverão ser afixadas nos estabelecimentos funerários, 
em local bem visível ao público, e apresentados quando do oferecimento do serviço. 
[...] 
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Art. 69 – O Município providenciará a instalação da Capela Mortuária junto ao 
Cemitério Municipal ou onde estendê-la, conveniente, regulamentando por Decreto o 
seu uso. 

Art. 70 – as normas regularmente2 à presente Lei, quando necessárias, serão 

expedidas por Decreto do Poder Executivo Municipal. (grifo nosso) 
[...] 
Art. 72 - as delegadas estarão obrigadas a fornecer ataúdes para os funerais de pessoas 
indigentes e carentes de recursos, que venham a ser sepultados no Município. 
Parágrafo Único: o fornecimento a que se refere este artigo será requisitado pelo 
Município, não devendo exceder a doação de um ataúde por mês. 
 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
 

LEI 8.987, DE 13 D FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências 
 
Art. 1º -  As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de 
serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por 
esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 
contratos. 
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão 
a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, 
buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. 
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja 
competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra 
pública, objeto de concessão ou permissão; 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco e por prazo determinado; 
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, 
total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer 
obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 

                                                             
2
 Redação texto da lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
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demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração 
do serviço ou da obra por prazo determinado; 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da 
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 
Art. 3º As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente 
responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. 
Art. 4º A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, 
será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das 

normas pertinentes e do edital de licitação. 
Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato 
justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu 
objeto, área e prazo. 

 

Constata-se ainda, que os serviços de Tanatopraxia, não constam entre as 

atividades obrigatórias ou facultativas dos serviços funerários, em desacordo com o que 

preceitua a PORTARIA Nº 167/SES – DE 20.02.2018, da Vigilância Sanitária do Estado de 

Santa Catarina, que determina ser facultativo a família a realização deste, contudo, necessário 

a previsão na lei, para que o cidadão possa exercer o direito de escolha, vejamos: 

Art. 3º - A realização da Tanatopraxia é facultativa às famílias, devendo o prestador de 
serviço, quando contratado para sua realização, obedecer ao preconizado nesta 
Norma Técnica. 

 

Registra-se ainda que o art. 7º da Lei 427/2002, ao prevê que a delegação se 

dará por “prazo indeterminado”, está em total desacordo com o art. 175 da CF/88, acima 

transcrito, bem como, com  a Lei nº 8.987/1995, que regulamenta o regime de concessão dos 

serviços público, em especial ao seu art. 5º, no qual prevê que para a outorga da concessão 

dos serviços públicos se faz necessário a caracterização do objeto, da área e do “prazo”. 

 

Assim em virtude do princípio da legalidade ao qual a Administração 

Pública está submetida, impede de estipular prazo para concessão, contudo,  não é possível 

por impedimento legal (Art. 5º, da Lei 8987/1995), firmar contrato de concessão, mesmo que 

resultante de processo licitatório, sem que seja definido pelo poder concedente, o período da 

exploração, para tanto, se faz necessária a adequação da lei em comento. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal supratranscritos, 

conclui-se num juízo de cognição sumária referente a elaboração de processo licitatório de 

serviços funerários no Município de Apiúna, com base na legislação vigente, ou seja, Lei 

municipal nº 427/2002: 

I – A Lei n º427/2002, não foi regulamentada até a presente data, nos termos 

impostos pela mesma, o que inviabiliza a elaboração do processo licitatório, conforme segue: 

a) Decreto regulamentando o valor das tarifas (Parágrafo Único do Art. 2º 

c/c artigos 63 e 64 - Capítulo IX – Da fixação das Tarifas); 

b) Decreto regulamentando o uso da capela Mortuária (art. 69); 

 

II - A referida lei, estabelece que a delegação se dará por “prazo 

indeterminado”, em total desacordo a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, nos termos do art. 175 da CF/88, 

motivo pelo qual RECOMENDAMOS: 

a) Alteração da referida lei, respeitando o processo legislativo, e nos termos 

da Lei 8.987/1995, a fim de prever prazo para concessão ou delegação, 

bem como, corrigir inconsistências e atualizações que se fazem 

necessárias, tais como, a exigência dos serviços de Tanatopraxia. 

b) Em sendo alterada e publicadas as alterações da referida lei, seja a mesma 

devidamente regulamentada, para que o edital a ser lançado defina de 

forma clara o objeto da concessão, delimitação da área, forma e período 

da exploração, os direitos e deveres das partes envolvidas, e 



 
 

 
8 

 

principalmente o valor da tarifa a ser praticado e a forma de revisão e 

reajuste. 

 

Este é o Parecer, que deverá ser submetido a análise do Diretor Geral, caso 

haja acolhimento das razões e fundamentos, seja encaminhado ao Município solicitante.  

 

Blumenau/SC, 31 de outubro de 2018.  

 
 
 

Maria de Fatima Martins  

Assessora Jurídica da AGIR  

OAB/SC 35.127 


