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Art. 7º. O Poder Executivo fi ca autorizado a:

 I.Realizar Operações de Crédito por antecipação da 
Receita, até o valor fi xado nesta  Lei, de acordo com Resolução 
nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada 
pela Resolução 043/2001.

 II.Abrir Créditos Suplementares, para atender insufi ci-
ências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 20% (Vinte  
por cento), do total da despesa fi xada  nesta Lei, em conso-
nância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964.

 III.Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes 
dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimes-
tre de 2017, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o 
art.167, §2º da Constituição Federal. 

                

  
TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2018.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

DECRETOS
GACIV

DECRETO Nº 5.879/2017 

Parnamirim/RN, 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais e, na forma da Lei Federal n° 6015/73, De-
creto n ° 3707/70. Artigo 175 da Constituição Federal, Resolu-
ções CONAMA n.ºs 335/2003 e 386/2006, decreta:

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - Os Cemitérios Municipais destinam-se à inumação dos 
cadáveres de indivíduos falecidos no Município de Parnamirim. 

 Parágrafo único. Os cemitérios públicos municipais 
serão administrados pela Secretaria Municipal de Serviços ur-
banos, obedecendo às disposições deste regulamento.

Art. 2 ° - É livre a visitação do cemitério Municipal durante 
o Horário de abertura ao público, desde que resguardados os 
usos e bons costumes.

Art. 3º - Não será permitido executar nos cemitérios muni-
cipais obras, construções, demolições, reformas, colocação ou 
retirada de lápides no período de 25 de outubro a 05 de novem-
bro, exceto em ocorrência de óbitos. 
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TABELA III
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Art. 4 ° - Não será admitido o acesso ao cemitério de:
 A) Absolutamente incapazes desacompanhados de 

responsável legal;
 B) Vendedores Ambulantes; 
 C) Pessoas acompanhadas de animais;
 D) Automóveis e bicicletas ou qualquer outro veículo 

sobre rodas, salvo para portadores de necessidades especiais.

Art. 5° - Os cemitérios Públicos Municipais estarão abertos 
para visitação das 7h30min às11h30min no turno matutino e, 
das 13h30min às 18h no turno vespertino, diariamente, salvo 
determinação da administração do cemitério. 

 Parágrafo Único: É livre a prática de todos os cultos 
religiosos, desde que em consonância às leis, à moral e à 
ordem pública.

Art. 6° O prazo de inumação de cadáveres será de 03 (três) 
anos , improrrogáveis , fi ndo os quais será removidos os restos 
mortais para o ossuário-geral.

 § 1° Os restos mortais retirados dos jazigos, quando hou-
verem, serão transferidos para o ossuário, devidamente emba-
lados e com identifi cação.

 § 2° Nenhum sepultamento ou exumação será realizado 
sem autorização por escrito da administração do cemitério e de 
seu responsável legal.

TÍTULO II
DOS SEPULTAMENTOS

Art. 7° Os sepultamentos não serão realizados antes das 
8h e após às 17h.

Art. 8° Os sepultamentos serão realizados mediantes apre-
sentação dos seguintes documentos:

 I – Certidão de óbito do de cujos;
 II - Apresentação do título perpétuo ou comprovante 

de concessão de uso;
 III - Pagamento das taxas de serviço de serviço de se-

pultamento, quando imposta pela administração;
 IV – Procuração para fi ns de sepultamento, ou autori-

zação do cessionário do sepulcro, quando for o caso;
 V – Apresentação de comprovante de renda da família do 

de cujos, para os casos de gratuidade das tarifas de sepultamento.

Art. 9 ° Os sepultamentos serão sempre individuais, salvo 
quando tratar-se de mãe e fi lho Natimorto, que poderão ser se-
pultados juntos.

Art. 10° Nenhum sepultamento ou exumação se fará sem 
autorização por escrito da administração do cemitério e de seu 
representante legal.

Art. 11 Os restos mortais retirados dos jazigos, quando hou-
verem, serão transferidos para o ossuário, devidamente emba-
lados e com identifi cação.

TÍTULO III
DA CONCESSÃO DE USO e TÍTULOS PERPÉTUOS

Art. 12 A ocupação de sepultura nos cemitérios municipais, 
dar-se á sob a forma de concessão de uso e títulos perpétuos, 

na forma estabelecida em lei e pela administração municipal 
através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Art. 13 As despesas com a conservação e construções de 
túmulos, capelas e mausoléus, assim como a colocação de lá-
pides ou ornamentos são de responsabilidade exclusiva do con-
cessionário do jazigo ou da família do de cujus.

Art. 14 Uma vez estabelecido, é obrigatório o pagamento das 
tarifas cobradas pela concessão de uso e serviços prestados, sob 
pena de extinção do direito e cobrança judicial do débito. 

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 O cemitério é um bem público, de uso especial, não 
estando sujeito a atos da vida civil, sendo objeto apenas de con-
cessão de uso e títulos perpétuos.

Art. 16 Todos os serviços funerários e os executados no ce-
mitério fi carão sob a fi scalização e controle da Prefeitura Muni-
cipal de Parnamirim.

Art. 17 As sepulturas serão construídas dentro dos padrões 
indicados pelo município, dependendo da área em que se loca-
liza dentro do Cemitério.

Art. 18 Na expedição da licença para construção será de-
terminado o tamanho, altura, número de gavetas, entre outros.

Art. 19 Os casos não previstos neste decreto serão subme-
tidos à apreciação da Administração do Cemitério, desde que 
inseridos no âmbito de atribuições da mesma, seguindo à auto-
ridade competente, quando necessário.

Art. 20 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. 

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

DECRETO Nº 5.881/2017

Parnamirim/RN, 28 de dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE DESCONTOS E PARCELAMENTOS DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

      
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – RN, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas  pelo artigo 73, 
XII, da Lei Orgânica do Município,

 Considerando a necessidade de possibilitar recebi-
mento dos créditos tributários municipais, vencidos, a partir de 
condições que permitam a pronta adimplência dos Contribuin-


