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APRESENTAÇÃO
Este relatório versa sobre o parecer conferido pela Comissão Municipal do Serviço
Funerária, objeto do processo nº 22673/2019, que tramita na Prefeitura Municipal de
Maringá, com a finalidade de cumprir o disposto na Lei Complementar nº 5389/2001,
cujo artigo 3° preconiza que sua composição deve ser de cinco membros: dois
representantes indicados pelo Chefe do Executivo Municipal, sendo um representante
do Cemitério Municipal; e três vereadores indicados pelo Presidente da Câmara
Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da Procuradoria Geral do Município,
indicado pelo titular da Pasta.
Tal Comissão é de suma importância para continuidade da prestação do serviço funerário
de qualidade por qual Maringá é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural
(Poder Executivo e Legislativo) e visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da
atividade no município.
São dois momentos retratados nesta Comissão. O primeiro deles diz respeito às visitas
técnicas realizadas por seus integrantes, no sentido de subsidiar a Comissão para emissão
deste relatório (segundo momento), em que há a possibilidade de indicar ou não que o
município de Maringá possa renovar a concessão das prestadoras do serviço funerário.
Espera-se, portanto, que tal relatório subsidie os parlamentares e os integrantes do
Executivo nesta análise.
MÁRIO VERRI | Presidente
CARLOS PAROLIN | Secretário
ALEX CHAVES | Membro
SIDNEI TELLES | Relator
VALDENIR JOSÉ MILLES | Membro
FELIPE SANTOS MARTINS | Assistente Jurídico

2

COMISSÃO FUNERÁRIA

SUMÁRIO
1. O objeto da Comissão...............................................................................................4
2. Legislação em vigor e funcionamento em Maringá.................................................6
3. Comparativo do serviço funerário em outros municípios......................................10
4. Constituição da Comissão Municipal do Serviço Funerário...................................14
5. Atividades realizadas..............................................................................................17
6. Relatório de visita técnica......................................................................................37
7. Parecer sobre a renovação da concessão..............................................................70
8. Ficha Técnica da Comissão Especial de Estudos....................................................77

3

COMISSÃO FUNERÁRIA
1. O OBJETO DA COMISSÃO
O estabelecimento da Comissão Municipal do Serviço Funerário é um dispositivo
constante na Lei Complementar nº 5389/2001, cujo artigo 3° preconiza que sua
composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do
quadro da Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta.
A duração do mandato dos integrantes da comissão é de dois anos e, neste
sentido, houve a designação de novos membros para que a comissão passasse
novamente a ter o seu funcionamento pleno. Um dos destaques do trabalho efetuado
pela atual composição dar-se-á em relação ao parecer para a renovação ou não da
permissão existente para as cinco funerárias que operam em Maringá.
Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Maringá abriu o processo nº 22673/2019
para tratar exclusivamente acerca desta questão. Em 14 de agosto do corrente ano, a
Procuradoria Geral do município, por intermédio de seu Procurador-Geral Adjunto Felipe
Santos Martins, emitiu o ofício nº 3315/2019, solicitando que a Câmara Municipal de
Maringá indicasse 03 (três) vereadores para comporem a comissão, sob a justificativa de
que “tal comissão é de suma importância para continuidade da prestação do serviço
funerário de qualidade por qual Maringá é reconhecido, na medida em que essa comissão
é plural (Poder Executivo e Legislativo) e visa à manutenção, ao controle e à fiscalização
da atividade no município”.
Assim, a comissão conta com duas tarefas relevantes neste momento. A primeira
delas é realizar a distribuição de relatorias a seus integrantes de acordo com a finalidade
imposta pela legislação, sobretudo em relação ao primeiro momento, constante no item
6 deste documento. A visita técnica efetuada ocorreu no sentido de fornecer subsídios
para que os integrantes emitissem um parecer acerca da renovação da permissão do
serviço funerário. Já o segundo momento é a elaboração deste relatório, que será
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enviado ao Prefeito para que examine se remeterá ou não à Câmara Municipal uma
mensagem de lei constante da renovação da permissão existente.
Por fim, citamos o despacho do ofício nº 114/2019, pela Câmara de Maringá,
indicando os membros para que integrassem a comissão.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

Maringá, 05 de setembro de 2019.

Senhor Procurador,
Em atenção ao Ofício n. 3315/2019 - PROGE, informamos a Vossa Senhoria que o
Legislativo Municipal indica, para compor a Comissão Municipal do Serviço Funerário, como representantes da
Câmara Municipal de Maringá, os Vereadores Sidnei Telles, Alex Chaves e Mário Verri.
Informamos-lhe também os dados dos Vereadores indicados, para contato:
Sidnei
Oliveira
mail: sidneitelles@cmm.pr.gov.br;
Alex
Sandro
mail: alexchaves@cmm.pr.gov.br;

Telles
de

Oliveira

Filho. Fone:

(44)

Chaves. Fone:

(44)

3027-4115;
3027-4131;

ee-

Mário Sérgio Verri. Fone: (44) 3027-4130; e-mail: marioverri@cmm.pr.gov.br.
Na ausência de outro particular, subscrevemo-nos com protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente, Mário Massao Hossokawa, Presidente.

Ao Senhor
FELIPE SANTOS MARTINS
Procurador-Geral Adjunto do Município de Maringá
M A R I N G Á – PR
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2. LEGISLAÇÃO EM VIGOR E FUNCIONAMENTO
EM MARINGÁ
A legislação municipal acerca do serviço funerário passou, ao longo dos anos, por
vários aspectos. Nas décadas de 1950 e 1960, especialmente, as leis versavam
basicamente sobre a criação de novos cemitérios ou, então, regularizando a prestação
dos serviços funerários.
Em 1970 a lei nº 772 criou regras para a exumação e transladação de restos
mortais para as novas sepulturas no Cemitério Municipal. Destaca-se, neste sentido, que
houve uma espécie de recadastramento dos túmulos existentes, além da convocação dos
concessionários para que pudessem comparecer ao cemitério no tocante à regularização
destas mudanças.
A Comissão Municipal do Serviço Funerário surgiu na década de 1980, via lei, bem
como a organização da administração do Cemitério. Em 1984 houve a transformação do
campo santo em uma espécie de autarquia da administração municipal, algo que hoje
não é mais utilizado. Já a lei nº 1824/1984 estabeleceu a vedação de urnas funerárias e
artigos fúnebres nos comércios do município, obrigando que os estabelecimentos façam
isto internamente.
Já a lei nº 3277/1992 autorizou a prefeitura a vedar o recolhimento de taxas de
famílias carentes para uso da capela de velórios do Cemitério Municipal. Também por
intermédio da lei nº 7715/2007 houve a autorização para a construção de um cemitério
vertical em Maringá. Destacamos ainda a lei nº 7816/2007, que obriga as empresas
permissionárias a fornecerem toldos para a proteção de intempéries.
Por fim, destacamos a legislação específica que regulamenta o serviço funerário
em Maringá: a Lei nº 7699/2007. Nela, uma série de requisitos são especificados acerca
da prestação do serviço funerário em Maringá, a saber: da natureza e competência; do
serviço funerário; das concessões; do procedimento administrativo; entre outros.
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É sob a égide desta legislação que o serviço funerário é prestado em Maringá,
bem como o funcionamento desta Comissão Municipal do Serviço Funerário. Mas,
resumidamente, como podemos descrever e compreender o serviço funerário no
município? É o que veremos adiante.
Já em seu primeiro artigo, há a disposição para o município conceder, por
concorrência pública onerosa, a execução do serviço funerário em Maringá. Quer dizer,
não a prestação de serviço organizado diretamente pela Prefeitura de Maringá, uma vez
que esta concede a um terceiro tal finalidade. São três os serviços obrigatórios prestados
pelas concessionárias: a exposição e venda de ataúdes, o transporte de cadáveres e a
higienização/paramentação dos mesmos.
Os valores praticados pelas concessionárias em relação aos serviços prestados
devem ser baixados via Decreto Municipal anualmente, este atualizado e elaborado tanto
pela Comissão Municipal do Serviço Funerário quanto pela Secretaria Municipal de
Serviços Públicos (SEMUSP), que é a responsável pela administração do Cemitério
Municipal, por exemplo.
No artigo 27 da referida lei há a especificação do que é necessário para que as
empresas funerárias prestam o serviço de concessão ao município, a saber:
I - pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de
Maringá;
II - possuir três (03) veículos, no mínimo, sendo um destinado à
remoção de cadáveres, outro para serviços auxiliares e
finalmente um veículo especial, denominado coche, destinado ao
transporte

de

féretro

e

sepultamento,

observadas

as

determinações do Código de Trânsito Brasileiro e demais
exigências desta Lei;
III - possuir ou comprovar a locação de instalações que
contenham área mínima de 50m² (cinqüenta metros quadrados),

7

COMISSÃO FUNERÁRIA
observadas a Lei de Zoneamento Urbano em vigor e demais
exigências desta Lei, desconsideradas as áreas de capela;
IV - possuir ou comprovar a locação e dispensar às famílias uma
(01) sala para velório.
São estas exigências que a Comissão Municipal do Serviço Funerário deve atentarse quando da renovação ou da abertura de novas concessões para a prestação de serviço.
De acordo com a Lei nº 7699/2007, o município pode habilitar até 10 (dez)
concessionárias na cidade, sendo que atualmente são 5 (cinco) empresas executando os
serviços funerários. A concessão dura 10 (dez) anos, podendo ser novamente outorgada
pela Administração Municipal, caso ocorra interesse.
Já no artigo 34 da referida Lei consta o procedimento para a renovação da
concessão, sendo:
I - parecer favorável, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e da Comissão Municipal do Serviço Funerário;
II - a apresentação dos documentos exigidos no artigo 23 desta
Lei;
III - ad referendum da Câmara Municipal, uma vez atendidas as
exigências dos incisos I e II deste artigo.
Ou seja, após a emissão de parecer favorável da SEMUSP e desta Comissão, há
concomitantemente a apresentação dos documentos solicitados na Lei (uma série de
certidões comprobatórias). Por fim, a Câmara Municipal de Maringá, após receber do
Poder Executivo mensagem solicitando a prorrogação (ou não) da prestação do serviço
funerário, realiza análise em plenário para deliberar sobre o que foi analisado.
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O quadro abaixo demonstra, resumidamente, o fluxograma do andamento da
concessão dos serviços funerários em Maringá:

Abertura da
Concessão

•Há a verificação dos documentos
apresentados

Habilitação para
10 anos

•Concessão pode ser renovada,
dependendo do interesse do município

Avaliação da
CMSF, SEMUSP e
envio para CMM

• CMSF deve
funcionar
anualmente

São cinco empresas concessionárias que atendem a população em Maringá na
execução dos serviços ora relacionados: R. CZEZACKI & CIA LTDA, MARQUES SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA MAGNUS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA SESF
LTDA e MONTESCHIO & CIA LTDA.
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3. COMPARAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO EM
OUTROS MUNICÍPIOS
Para auxiliar a tomada de decisão da Comissão Municipal do Serviço Funerário,
levantamos a legislação em vigor e a prestação do serviço em cinco municípios, sendo:
Londrina (PR), Cascavel (PR), Apucarana (PR), Ponta Grossa (PR) e Joinville (SC). A escolha
destes municípios como exemplo foi feita sob os critérios da quantidade de população
residente e se há relação com a empresa formada pela união das concessionárias em
Maringá, no sentido de compreender se a modalidade de prestação é diferente da
executada na cidade.
1 – Londrina (PR)
Há uma autarquia municipal responsável pelo serviço funerário – a ACESF
(Administração do Cemitério e Serviços Funerários de Londrina). Os serviços funerários
compreendem o fornecimento de urnas ou caixões mortuários, a remoção dos mortos, a
instalação e manutenção dos velórios públicos e a autorização e fiscalização daqueles
pertencentes a particulares, o transporte dos mortos, por estrada de rodagem, para
outros municípios.
Os serviços funerários compreendem, também, serviços auxiliares as providências
administrativas junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios. A administração dos
cemitérios compreende a concessão de sepulturas para inumação (sepultamento), bem
como ossários; a autorização para exumações e reinumações; a autorização e fiscalização
de construções funerárias; a escrituração dos cemitérios; a fiscalização dos serviços
executados por empreiteiros credenciados, entre outras atividades.
Os serviços não fornecidos pela ACESF poderão ser efetuados mediante
convênios, parcerias ou através de contratação de empresas privadas, sob a total
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responsabilidade dos familiares dos mortos, sem onerar o Município. Cabe ressaltar que
a tanatopraxia não é executada pelo município.
2 – Cascavel (PR)
Em Cascavel os serviços funerários também são exercidos por uma autarquia
municipal – a ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel).
Com dotação orçamentária própria, a ACESC realiza os seguintes serviços básicos: I Fornecimento de aparelhos de ozona; II - Fornecimento de urnas; III - Providências
administrativas junto aos cartórios de Registro Civil e Cemitérios; IV - Outros serviços
relacionados com a finalidade da Autarquia.
3 – Apucarana (PR)
O modelo autárquico também é adotado no município de Apucarana. Por lá, o
serviço funerário é administrado pela ASERFA (Autarquia de Serviços Funerais de
Apucarana). Os serviços essenciais da autarquia são praticamente os mesmos aplicados
em Londrina e Cascavel. Porém, enquanto serviços auxiliares, destacam-se o
fornecimento de urnas, procedimentos junto aos cartórios, entre outros.
4 – Ponta Grossa (PR)
Já em Ponta Grossa o serviço funerário está vinculado à Secretaria Municipal de
Serviços Públicos - Departamento de Serviço Funerário e Cemitérios. O sistema funerário
funciona por meio de Termo de Permissão e Alvará de Localização de cada funerária.
Diferentemente de Maringá e das cidades com autarquias municipais, o serviço em Ponta
Grossa é concedido a um permissionário.
As permissões serão concedidas pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, tendo em
vista as necessidades de se garantir estabilidade aos empreendimentos e
operacionalidade dos serviços, e poderão ser renovados, por igual ou menor período,
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sucessivamente, de acordo com o interesse público exercitado pela Administração
Municipal. O modelo de permissão é mais parecido com o praticado em Maringá.
5 – Joinville (SC)
Vinculada à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama), em Joinville há a
CASERF (Central de Atendimento do Serviço Funerário de Joinville). O serviço funerário
no município de Joinville tem caráter público essencial e ininterrupto, e continuará sendo
exercido mediante permissão até a realização de processo licitatório para a escolha de
empresas funerárias que passarão a prestar esse serviço público mediante concessão.
Todavia, a permissão é a prática utilizada na cidade. No mesmo endereço estão
instalados escritórios de quatro empresas funerárias de Joinville. A central também
administra os dez cemitérios municipais instalados em vários bairros. As empresas
permissionárias devem manter, no mínimo, três veículos funerários, com idade máxima
de fabricação de até 10 (dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto
na sua condição mecânica como estética, observadas as determinações do Código
Nacional de Trânsito e deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo
Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de vistoria.
Para efeitos comparativos, a tabela abaixo demonstra as modalidades aplicadas
em seis municípios, sendo:
MUNICÍPIO

MODALIDADE

VIGÊNCIA

Maringá

Concessão

10 anos, podendo ser renovada

Londrina

Autarquia municipal

indeterminada

Apucarana

Autarquia municipal

indeterminada

Cascavel

Autarquia municipal

indeterminada

Ponta Grossa

Permissão

5 anos, podendo ser renovada

Joinville

Permissão

Não especifica
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Por fim, apresentamos a tabela abaixo para comparar o valor médio dos
sepultamentos realizados conforme cada modalidade apresentada nas cidades acima
relacionadas:

** Vale ressaltar que estes valores são praticados pela concessionária, vez que o
município oferta Capela Mortuária gratuitamente
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4. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL
DO SERVIÇO FUNERÁRIO
A Comissão Municipal do Serviço Funerário, objeto do processo nº 22673/2019,
que tramita na Prefeitura Municipal de Maringá, com a finalidade de cumprir o disposto
na Lei Complementar nº 5389/2001, cujo artigo 3° preconiza que sua composição deve
ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do Executivo Municipal,
sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores indicados pelo
Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta.
Tal Comissão é de suma importância para continuidade da prestação do serviço
funerário de qualidade por qual Maringá é reconhecido, na medida em que essa
Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e visa à manutenção, ao controle e à
fiscalização da atividade no município. Por fim, ressalta-se que a Comissão Municipal do
Serviço Funerário começou os trabalhos em 25 de setembro de 2019, sendo os seguintes
membros do Legislativo:

Mário Verri

Sidnei Telles

Alex Chaves

Presidente

Relator

Membro
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Constam ainda como integrantes do Poder Executivo:
- Valdenir José Milles, Gerente Elétrico da Diretoria Elétrica da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos;
- Carlos Parolin, da Gerência do Cemitério Municipal;
- e Felipe Santos Martins, Procurador-Adjunto do Poder Executivo Municipal.
A primeira reunião ocorreu em 25 de setembro de 2019, conforme consta a ata
abaixo relacionada:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

ATA
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu a reunião da Comissão Municipal do Serviço
Funerário. Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3°
preconiza que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo
Chefe do Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três
vereadores indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do
quadro da Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Portanto, em
atenção ao Ofício n. 3315/2019 – PROGE, o qual solicitava a referida indicação dos
vereadores, Mário Massao Hossokawa, por meio do OFÍCIO Nº 114/2019 – DAL, nomeou os
Vereadores Sidnei Telles, Alex Chaves e Mário Verri para os trabalhos. Tal Comissão é de
suma importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual
Maringá é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e
Legislativo) e visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. Pela
Prefeitura Municipal, foram indicados o senhor Valdenir José Milles, Gerente Elétrico da
Diretoria Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que chegou à presente reunião
às 08h53min; o senhor Carlos Parolin, da Gerência do Cemitério Municipal, que chegou às
09h01min; e o senhor Felipe Santos Martins, Procurador-Adjunto do Poder Executivo
Municipal, que chegou às 09h18min. Compareceram, ainda, os vereadores Alex Chaves, que
chegou às 09h01min; Sidnei Telles, que chegou às 9h05min; e Mário Verri, que chegou às
09h07min. Iniciando a discussão, o vereador Sidnei Telles lembrou que é dever do Estado
zelar pelo Direito Funerário e reconheceu que o sistema funerário no Município é bom, citando
o fato de este apresentar constantes melhorias ao longo do tempo. Entretanto, o vereador
ressaltou alguns problemas percebidos por ele, como a superlotação dos cemitérios, mesmo
com o advento do recadastramento; e a demora para a mudança do local do ossuário e para a
implantação de túmulos verticais. Essas dificuldades, segundo ele, seriam solucionadas com o
fomento do Poder Executivo Municipal, todavia, ele tem observado a ocorrência de
terceirizações. Segundo o vereador, é necessária a compilação com todos os dados e
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informações acerca do tema, a fim de melhor fundamentar os debates. O vereador Mário Verri
opiniou que, inicialmente, o ideal seria a reestruturação da Comissão, com a escolha de seu
Presidente e Secretário, com o posterior estudo de toda a legislação correlata. Ainda, sugeriu
alguns temas como o cemitério de animais, sobre o qual solicitou à Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias um levantamento sobre qualquer tramitação acerca do assunto
nesta Casa de Leis. Ele também comentou que é a favor da verticalização dos cemitérios. O
senhor Valdenir José Milles indagou aos presentes se tais pontos causariam a desfiguração do
Cemitério, e ainda comparou a configuração funerária de Maringá com as inovações em outras
localidades das quais ele tem tomado conhecimento. O Procurador-Adjunto do Poder
Executivo Municipal, Felipe Santos Martins, respondeu que existem diplomas legais que
impedem a alteração das dimensões do Cemitério. Com a palavra, Sidnei Telles iniciou a leitura
da Lei Complementar nº 5389/2001, frisando as informações acerca da composição da
Comissão e da periodicidade mensal de reuniões. Em seguida, o senhor Felipe Santos Martins
informou que havia elaborado uma pauta com cinco itens que possuíam necessidade de
resolução imediata. O primeiro item, segundo ele, tratava-se da escolha do Presidente e do
Secretário da Comissão Municipal do Serviço Funerário, visto que a definição dessas funções
é essencial para que ela entre em regular funcionamento. Portanto, definiu-se a Presidência na
pessoa de Mário Verri e a Secretaria na pessoa de Carlos Parolin. Continuando a apresentação
dos itens da pauta, o Procurador-Adjunto informou que o Presidente deveria nomear três
relatores para dar os encaminhamentos necessários a três solicitações necessárias existentes,
os quais foram escolhidos como se segue: Alex Chaves para relatar pedido de empresa
societária que deseja que seja analisado pedido de mudança de seu quadro societário; Carlos
Parolin para relatar relatório das visitas técnicas que deverão ser realizadas, a cada semestre,
aos cemitérios e às cinco funerárias do Município, a fim de verificar o adequado cumprimento
do serviço à comunidade; e Sidnei Telles para relatar a renovação da concessão das empresas
que prestam serviço funerário à Maringá, visto que em 2006 foi realizada a renovação da
licitação, e esta depende de, entre outros requisitos, parecer desta Comissão. Com o fito de
permitir a análise dos temas pelos relatores, o senhor Felipe Martins se comprometeu a
encaminhar à Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, via e-mail, a documentação
relacionada aos itens expostos por ele. O senhor Valdenir Milles ressaltou a importância do
acesso à documentação citada, para melhor análise dos assuntos. A fim dar continuidade
aos trabalhos, a próxima reunião foi agendada para o dia 02 de outubro de 2019, quarta-feira,
às 8 horas, na Sala da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias. Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a reunião às 09h43min, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão.
MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
ALEX CHAVES
Membro
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico
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5. ATIVIDADES REALIZADAS
Além da visita técnica constante no item 6 deste relatório a Comissão Municipal
do Serviço Funerário realizou algumas reuniões na Sala das Comissões Permanentes e
Temporárias na Câmara Municipal de Maringá, ora para analisar documentos, ora para
solicitar ofícios e debater temas correlatos à CMSF.
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Aos dois dias do mês de outubro de 2019, às 8 horas, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu reunião da Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3° preconiza
que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Tal Comissão é de suma
importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual Maringá
é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e
visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. A fim de
participarem da reunião, o senhor Valdenir José Milles (Membro), Gerente Elétrico da
Diretoria Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, chegou às 07h58min; o
senhor Carlos Parolin (Secretário), da Gerência do Cemitério Municipal, chegou às
07h59min; o vereador Sidnei Telles (Membro), chegou às 08h01min; Mário
Verri (Presidente) e Alex Chaves (Membro), chegaram às 08h06min; e o senhor Felipe
Santos Martins (Assistente Jurídico), Procurador-Adjunto do Poder Executivo
Municipal, chegou às 08h11min. Iniciando a discussão, o vereador Sidnei Telles lembrou que
os cinco itens da pauta elaborada pelo senhor Felipe Santos Martins em reunião anterior já
haviam sido divididos entre os membros da Comissão, sendo necessário, neste momento, dar
início à análise dos documentos. Como primeira deliberação da reunião, ele disse que devem
ser emitidos ofícios solicitando o agendamento das visitas técnicas que devem ser realizadas,
a cada semestre, aos cemitérios e às cinco funerárias do Município, a fim de verificar o
adequado cumprimento do serviço à comunidade. O vereador ainda indagou a Alex Chaves se
seria possível que ele trouxesse, para a próxima reunião, o relatório pelo qual ele ficou
responsável, acerca do pedido de empresa societária que solicitou mudança de seu quadro
societário. Respondendo a Sidnei Telles, o senhor Procurador-Adjunto do Poder Executivo
Municipal esclareceu que, com a posse de toda a documentação, a Comissão tem o dever de
apenas aprovar ou não os trâmites em discussão. Por isso, ele se comprometeu a redigir o
relatório acerca dos diferentes temas colocados em análise para os membros, o qual necessitará
somente da aprovação do vereador relator. O senhor Felipe Martins também informou que,
para as visitas, fará uma espécie de check-list para facilitar o acompanhamento dos pontos a
serem observados pela Comissão. O vereador Mário Verri sugeriu que a próxima reunião
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ocorresse às 9h30min, no dia 9 de outubro de 2019, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, com saída para as visitas às funerárias às 10 horas. Alex Chaves
indagou se seriam visitados o Cemitério Municipal e aquele localizado em Iguatemi, questão
à qual o senhor Felipe respondeu que, para um relatório completo, seria interessante a
realização dessas visitas, mas que tal ação não seria necessária para a renovação da licitação.
Mário Verri, com a palavra, comentou que, pelo fato de o Sistema Funerário maringaense
funcionar bem e servir de exemplo para outros municípios, falta um olhar crítico a este serviço.
Sendo assim, segundo ele, é importante o estudo que vem sendo realizado pela Comissão.
Sidnei Telles solicitou que as visitas sejam documentadas e fotografadas por servidores desta
Casa de Leis, além de serem, obrigatoriamente, acompanhadas por representante legalmente
constituído de cada funerária. Mário Verri citou que existem os Cemitérios do Alvorada e o
Cemitério do Parque, os quais podem ser objeto de visitas, se necessário. Sidnei Telles
comentou que a Seção de Comissões Permanentes e Temporárias pode se responsabilizar em
redigir o relatório final com as conclusões dos diversos itens da pauta que forem discutidos. O
senhor Valdenir Milles perguntou ao senhor Carlos Parolin se há índice significativo de
reclamação ou de descontentamento por parte dos usuários do Sistema Funerário de Maringá,
o qual respondeu que não, visto que, embora a demanda seja grande, o serviço é capaz de
atender a todos. O senhor Felipe Martins lembrou que coube a Sidnei Telles o relatório acerca
da análise da documentação de renovação de concessão e que a Comissão necessita apenas
aprová-lo. Mário Verri lembrou que, mesmo que haja a aprovação, a Prefeitura Municipal pode
ou não renovar a concessão. Felipe explicou que todos os relatórios gerados no âmbito desta
Comissão devem ser estritamente técnicos, e que, se houver a renovação por parte do Poder
Público Municipal, o processo volta a esta Casa de Leis para referendo, sem, no entanto, voltar
ao âmbito da Comissão Municipal do Serviço Funerário. A fim dar continuidade aos trabalhos,
a próxima reunião foi agendada para o dia 09 de outubro de 2019, quarta-feira, às 9h30min, na
Sala da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias. Em seguida, às 10 horas, visitas serão
realizadas no endereço das cinco funerárias existentes no Município de Maringá. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 08h34min, lavrando-se a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão.

MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
ALEX CHAVES
Membro
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico
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Aos nove dias do mês de outubro de 2019, às 09h30min, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu reunião da Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3° preconiza
que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Tal Comissão é de suma
importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual Maringá
é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e
visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. A fim de
participarem da reunião, o vereador Alex Chaves (Membro) chegou às 09h15min; o
senhor Carlos Parolin (Secretário), da Gerência do Cemitério Municipal, chegou às
09h18min; o senhor Valdenir José Milles (Membro), Gerente Elétrico da Diretoria Elétrica
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, chegou às 09h24min; o vereador Mário
Verri (Presidente), o senhor Felipe Santos Martins (Assistente Jurídico e ProcuradorAdjunto do Poder Executivo Municipal), e a senhora Gislene Reimann (estagiária da
Procuradoria Geral do Municiípio) chegaram às 09h33min; e o vereador Sidnei
Telles (Membro) chegou às 09h41min. A discussão foi iniciada às 09h35min, oportunidade na
qual o Presidente da Comissão solicitou ao vereador Alex Chaves que entregasse o relatório
pelo qual ficou responsável por elaborar, acerca do pedido realizado pela EMPRESA
FUNERÁRIA SESF LTDA para substituição de sócio de seu quadro. O documento foi inserido
no Sistema Eletrônico de Informação desta Casa de Leis, bem como entregue, fisicamente, ao
Presidente na reunião corrente. O senhor Felipe Martins explicou que, à época do edital de
licitação para a execução do serviço funerário no Município, dez empresas se inscreveram, das
quais apenas oito foram classificadas. Destas, somente cinco fizeram o aporte financeiro
previsto nos procedimentos licitatórios. Portanto, um dos objetivos desta Comissão, segundo
ele, é analisar a viabilidade de renovação da concessão do serviço funerário, caso haja parecer
favorável. Sobre isso, o Presidente lembrou que, para tal decisão, é necessário consultar a
opinião do Poder Executivo Municipal. O senhor Felipe Martins apenas destacou que um
possível problema advindo de nova licitação seriam as limitações que novas empresas
enfrentariam para cumprir certas exigências do edital, como a posse de terreno a determinada
distância do cemitério, dentre outras. Mário Verri quis confirmar onde seriam realizadas as
visitas após a presente reunião: funerárias e locais de velório. Antes disso, o Assistente Jurídico
solicitou que fosse realizada a leitura do relatório já citado por Alex Chaves, e assim ele o fez,
obtendo a aprovação do documento por todos os membros da Comissão. Felipe Martins,
comentando sobre a visita, disse que, especificamente, os pontos a serem observados seriam
os seguintes: instalações das funerárias, seus funcionários e seus veículos. Ele disse que não
era obrigatório visitar os locais de velório. Assim, o vereador Sidnei Telles solicitou que se
destacasse em ata essa importante informação trazida pelo Procurador-Adjunto do Poder
Executivo Municipal, a fim de evitar qualquer tipo de dúvida acerca do pleno cumprimento
das obrigações impostas à Comissão Municipal do Serviço Funerário. Em seguida, seus
membros se retiraram da sala para seguirem aos locais previamente determinados para a
realização das visitas. A primeira visita foi realizada nas cinco empresas funerárias do
município, todas com escritórios e sedes situados na Rua Vereador Primo Monteschio, defronte
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ao Cemitério Municipal. Durante a visita, os integrantes da Comissão puderam averiguar, a
partir de um check list, os documentos necessários para funcionamento dos serviços funerários,
tais como alvarás, certificados e outros. Além de fiscalizarem os documentos, os membros
puderam vistoriar as condições das salas de homenagem, dos veículos utilizados para translado
de corpos e féretro, as amostras dos esquifes, a lavanderia e também a sala de tanatopraxia,
utilizada em espaço compartilhado pelas funerárias. Finda a visita, a comitiva dirigiu-se ao
Cemitério Parque, localizado na Avenida Alziro Zarur, 565, para avaliar as condições das salas
de homenagens e do crematório. Além dos esclarecimentos prestados acerca da cerimônia de
cremação, os integrantes da comissão constataram a construção de um cemitério vertical, em
terreno ao lado do crematório. Finda a visita, a comissão chegou ao terceiro e último local de
vistoria, do Sistema Prever no Jardim Alvorada, situado na Avenida Pedro Taques, 3397, local
em que foi apenas constatada a existência de três salas de homenagem. Retornando à sede do
Poder Legislativo às 11h57, foi encerrada a reunião, com as respectivas visitas, às 12 horas. A
fim dar continuidade aos trabalhos, a próxima visita foi agendada para o dia 11 de outubro de
2019, sexta-feira, às 9 horas, nas cinco empresas funerárias do município, a fim de verificar a
existência e disponibilidade dos veículos pertencentes a elas. Já no dia 16 de outubro, às 9
horas, na Sala da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, será realizada nova reunião,
a fim de que a minuta do relatório final da Comissão seja apreciada. Nada mais havendo a ser
tratado, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros
da Comissão Municipal do Serviço Funerário.

MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
ALEX CHAVES
Membro
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico
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Aos dezessete dias do mês de outubro de 2019, às 8 horas, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu reunião da Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3° preconiza
que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Tal Comissão é de suma
importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual Maringá
é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e
visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. A fim de
participarem da reunião, estiveram presentes os vereadores Mário Verri (Presidente) e Sidnei
Telles (Membro); o senhor Carlos Parolin (Secretário), da Gerência do Cemitério Municipal;
o senhor Valdenir José Milles (Membro), Gerente Elétrico da Diretoria Elétrica da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP); e o senhor Felipe Santos Martins (Assistente
Jurídico e Procurador-Adjunto do Poder Executivo Municipal). A discussão foi iniciada às
08h08min, com a fala do senhor Procurador-Adjunto, o qual lembrou aos presentes o
andamento dos trabalhos da Comissão. Ele ressaltou que a última etapa a ser vencida pelos
membros seria o relatório final, com a emissão de parecer favorável ou não à renovação da
concessão do serviço funerário no âmbito do Município. Em posse deste documento, o Poder
Executivo Municipal deliberaria sobre tal renovação, e, em seguida, a decisão final seria levada
ao Plenário desta Casa de Leis. Por isso, Mário Verri lembrou que era importante que a
Comissão emitisse o parecer com efetividade. Para isso, era necessário analisar o relatório
elaborado pelo senhor Carlos Parolin, primeiramente, visto que o relatório sob
responsabilidade de Sidnei Telles ainda estava pendente da análise de outros documentos
pertinentes. Sobre a concessão vigente, o senhor Felipe Martins informou que o contrato desta
já venceu e que não foi realizado aditivo a ele, já que, para isso, é necessária a aprovação da
Câmara Municipal. Segundo decisão do Tribunal de Contas de São Paulo, para a renovação da
concessão, deve haver a apresentação de um relatório, o que não pode ocorrer antes do término
do contrato. Portanto, ele explicou que a continuidade do contrato e da prestação de serviços
por concessão vem sendo pautado por essas decisões. Em seguida, iniciou-se o estudo e
discussão do relatório entregue por Carlos Parolin, o qual se embasou na análise de documentos
para concessão de serviço funerário (Processo administrativo da PMM nº 22673/2019) quanto
às empresas Empresa Funerária SESF LTDA, Marques Serviços Funerários LTDA,
Monteschio & CIA LTDA, R. Czezacki & CIA LTDA e Empresa Funerária Magnus LTDA.
Para tanto, a Comissão realizou visita aos locais das empresas citadas, a fim de verificar se a
documentação colacionada correspondia com a realidade. Para nortear os pontos a serem
verificados durante a visita, foi utilizada a Lei nº 7699/2007, que dispõe sobre o serviço
funerário em Maringá e dá outras providências. Os quesitos analisados e vistoriados foram as
salas para velório, a tanatopraxia, os alvarás de funcionamento, os funcionários, os veículos e
a área. Lido o relatório na presença dos membros, este foi aprovado após alguns
esclarecimentos. Este arquivo foi disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
Processo nº 19.0.000006817-1. Sidnei Telles fez alguns apontamentos de modo a melhor
compreender as informações apresentadas pelo documento, já Mário Verri lembrou que este
contém apenas os pontos verificados in loco, sendo plenamente possível que outras questões
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sejam melhor explanadas no parecer final da Comissão. Sidnei observou que o relatório
informava a falta de determinados documentos à época de sua elaboração, os quais foram
juntados por Felipe durante a presente reunião. Sendo assim, o vereador solicitou para que
esses dados fossem incluídos no documento, de modo a atualizá-lo. Ele também indagou a
Felipe se seria possível que a Comissão tivesse acesso ao relatório da SEMUSP acerca do
Serviço Funerário antes da apresentação de seu relatório final. Após uma resposta positiva à
questão, a Comissão deliberou por aguardar o relatório da referida Secretaria, com posterior
análise e agendamento de nova reunião para discussão. Antes de encerrar a presente reunião,
os membros comentaram acerca do sistema funerário de outros municípios do Paraná, como
Cascavel, Londrina, Apucarana e Ponta Grossa, os quais são municipalizados, sem a existência
da possibilidade de concessão para prestação do serviço. Eles debateram sobre as vantagens e
desvantagens da não participação da iniciativa privada nesse âmbito. Os servidores do Poder
Executivo presentes, todavia, esclareceram aos vereadores que a forma de prestação do serviço
funerário em Maringá, apesar de diferente dos municípios citados, vem sendo considerada
muito satisfatória para servidores e comunidade. O senhor Valdenir Milles indagou aos
vereadores se estes já haviam recebido alguma reclamação, por escrito, acerca do serviço
prestado. Sidnei Telles respondeu que já recebeu dois e-mails, os quais criticavam apenas
algumas intercorrências no transporte de corpos de familiares de uma localidade a outra. O
Procurador-Adjunto comentou que, com relação à entrega do relatório sob responsabilidade da
SEMUSP, uma previsão de dez dias poderia ser feita para sua finalização. Nada mais havendo
a ser tratado, encerrou-se a reunião às 08h43min, lavrando-se a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico
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Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2019, às 9 horas, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu reunião da Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3° preconiza
que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Tal Comissão é de suma
importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual Maringá
é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e
visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. A fim de
participarem da reunião, estiveram presentes o senhor Carlos Parolin (Secretário), da
Gerência do Cemitério Municipal, que chegou às 08h36min; o senhor Valdenir José
Milles (Membro), Gerente Elétrico da Diretoria Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos (SEMUSP), que chegou às 08h52min; o vereador Mário Verri (Presidente), que
chegou às 08h55min; o vereador Alex Chaves (Membro), que chegou às 08h58min; o
senhor Felipe Santos Martins (Assistente Jurídico e Procurador-Adjunto do Poder Executivo
Municipal), que chegou às 09h05min; e o vereador Sidnei Telles (Membro), que chegou às
09h08min. A discussão foi iniciada às 09h10min, com a fala do senhor Felipe Santos Martins,
que lembrou aos presentes que o relatório apresentado pelo senhor Carlos Parolin apontava a
necessidade de realização de algumas diligências por parte das empresas prestadoras de serviço
funerário visitadas acerca de determinados requesitos, antes que se opinasse pela aprovação
dos critérios analisados. Segundo o Procurador, como ainda não houve a citada regularização,
há prejuízo na apresentação do relatório final da SEMUSP e daquele a ser relatado pelo
vereador Sidnei Telles quanto à renovação da concessão do serviço funerário, já que estes
devem também considerar os critérios analisados para o pleno funcionamento do serviço.
Quanto aos veículos, Carlos Parolin relatou que não foi apresentada no processo a
documentação dos seguintes veículos: (a) Monteschio & Cia Ltda. - Placa BDD – 3F32; (b)
Marques Serviços Funerários Ltda. - Placa AZZ – 6071; (c) R. Czezacki & Cia Ltda. - Placa
BCX – 6D04; (d) Empresa Funerária Magnus Ltda. - Placa BDB – 2199; Placa BCZ – 9H25;
Placa AYF – 1045. Quanto à área, ele relatou que, conforme consta da documentação carreada
no processo administrativo, a empresa Monteschio& CIA LTDA. possui área de apenas 9
(nove) metros quadrados, o que está fora dos padrões, ainda que possua a sala com a metragem
adequada, já que não houve a devida averbação junto ao Poder Executivo. O senhor Felipe
Martins lembrou também que, conforme o mesmo relatório, não foram preenchidos os
seguintes requisitos legais de habilitação: renovação das certidões negativas apresentadas
vencidas; apresentação da representação atualizada da Empresa Funerária SESF
LTDA; apresentação das novas certidões negativas da Empresa Funerária SESF
LTDA; atualização do alvará da empresa Monteschio & CIA LTDA contendo a metragem
correta de sua área; e atualização dos documentos dos veículos vistoriados. Em seguida, ele
informou aos membros que tinha em mãos um relatório preliminar elaborado pela SEMUSP,
do qual foi realizada a leitura. Após este momento, Sidnei Telles frisou que a Comissão deve
ser atuante nos trabalhos, sugerindo que esta elaborasse uma solicitação por escrito às empresas
funerárias, a fim de que elas apresentassem os documentos necessários para a regularização
dos requisitos apontados por Carlos Parolin em relatório. Assim, dar-se-ia maior formalidade
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aos procedimentos, visto que esta solicitação foi feita anteriormente apenas de forma verbal.
Sobre o relatório da SEMUSP lido pelo Procurador, o vereador comentou que este tratava,
majoritariamente, das razões que considerava fudamentais para a renovação da concessão.
Entretanto, ele lembrou que o relatório da Comissão deve ressaltar o interesse público,
levantando discussões como, por exemplo, o interesse ou não de que o sistema funerário
prossiga sendo realizado por meio de concessionárias, e não pela Prefeitura Municipal. Em
contraponto, o vereador Mário Verri disse que o parecer da Comissão deveria avaliar,
principalmente, estruturas, documentos e funcionários, a fim de opinar acerca da renovação da
concessão do serviço funerário. Portanto, segundo ele, o parecer dos membros deveria ser
técnico, em um primeiro momento, e somente em seguida adentrar-se-ia na questão política,
abordando o grau de satisfação da população com os serviços prestados perante a existência de
determinados problemas, os quais serão citados. Sidnei Telles lembrou que, para a emissão do
referido parecer, deve-se atentar para três pontos: a opinião contida no relatório a ser elaborado
pelo Poder Executivo Municipal, o interesse público na concessão desse tipo de serviço em
detrimento da prestação direta pela Prefeitura, e o interesse na renovação da concessão com
estas empresas, especificamente. Além disso, o vereador indagou ao Procurador se era possível
que a Comissão fizesse determinadas sugestões ao Poder Executivo Municipal, como a
previsão em edital de certos critérios. O senhor Felipe, assim, respondeu que a prerrogativa da
Comissão é ampla, já que a Lei Complementar Nº 5.389/2001 preconiza que esta tem
poder opinativo, de sugestão e de polícia, podendo até aplicar multas a concessionárias após a
devida notificação. Mário Verri destacou que o relatório final a ser apresentado por Sidnei
Telles deve conter a informação de que foram constatadas irregularidades durante a realização
dos trabalhos, ainda que estas sejam resolvidas posteriormente. Assim, Sidnei Telles, relator
deste documento, informou que apresentaria a redação final na reunião seguinte, já que seriam
enviados ofícios determinando o prazo de 10 (dez) dias para que as empresas em irregularidade
sanassem os problemas apontados pela Comissão. Sendo assim, a próxima reunião ficou
agendada para o dia 7 (sete) de novembro deste ano, quinta-feira, às 9 horas, na Sala da Seção
de Comissões Permanentes e Temporárias. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a
reunião às 09h36min, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes.

MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
ALEX CHAVES
Membro
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico

24

COMISSÃO FUNERÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

ATA
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, às 8 horas, na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias, ocorreu reunião da Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Essa Comissão foi instituída pela Lei Complementar Nº 5.389/2001, cujo artigo 3° preconiza
que sua composição deve ser de cinco membros: dois representantes indicados pelo Chefe do
Executivo Municipal, sendo um representante do Cemitério Municipal; e três vereadores
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; além de um Assistente Jurídico do quadro da
Procuradoria Geral do Município, indicado pelo titular da Pasta. Tal Comissão é de suma
importância para continuidade da prestação do serviço funerário de qualidade por qual Maringá
é reconhecido, na medida em que essa Comissão é plural (Poder Executivo e Legislativo) e
visa à manutenção, ao controle e à fiscalização da atividade no município. A fim de
participarem da reunião, estiveram presentes o senhor Carlos Parolin (Secretário), da
Gerência do Cemitério Municipal; o senhor Valdenir José Milles (Membro), Gerente Elétrico
da
Diretoria
Elétrica
da
Secretaria
Municipal
de
Serviços
Públicos
(SEMUSP); o vereador Mário Verri (Presidente); o vereador Alex Chaves (Membro); o
vereador Sidnei Telles (Membro); e o senhor Felipe Santos Martins (Assistente
Jurídico), Procurador-Adjunto do Poder Executivo Municipal. A discussão foi iniciada às
08h15min, com a leitura pelo senhor Carlos Parolin do relatório redigido por ele, o qual tratava
da análise dos documentos encaminhados pelas empresas R. CZEZACKI & CIA.
LTDA, MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA
MAGNUS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA SESF LTDA e MONTESCHIO & CIA LTDA,
em resposta aos OFÍCIOS Nº 770/2019 - SECOM, 771/2019 - SECOM, 772/2019 SECOM, 773/2019 e 774/2019 - SECOM. Os documentos solicitados pela Comissão foram as
novas certidões relativas ao pedido de análise de documentos para concessão de serviço
funerário - Processo administrativo da PMM nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23
da Lei nº 7699/2007, sendo: c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais; d)
certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS; e) certidão negativa do Cartório
Distribuidor da Comarca; g) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca; h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.
Além disso, outras diligências exigidas pela Comissão foram a atualização do quadro societário
da EMPRESA
FUNERÁRIA
SESF
LTDA e
atualização
do
Alvará
da
empresa MONTESCHIO & CIA. Segundo o relatório, restou pendente somente a atualização
da MONTESCHIO & CIA, a qual apresentou justificativa requerendo prazo para apresentação
do documento. Dado o requerimento apresentado, o relator indica, se assim entender os
membros da Comissão, pelo deferimento do pedido e seu prosseguimento. O relatório pode ser
visualizado, na íntegra, por meio do Processo SEI nº 19.0.000006817-1, sob o nome de
Relatório SECOM 0156944. Após a leitura, o vereador Alex Chaves observou que o referido
relatório não apresentava posicionamento claro, visto que não apresentava parecer favorável
ou contrário. Em resposta, o Assistente Jurídico da Comissão esclareceu que o documento lido
fazia apenas uma análise documental, visto que haviam documentos solicitados às
concessionárias de serviço funerário pendentes de encaminhamento à Seção de Protocolo Geral
desta Casa de Leis. Sendo assim, Alex Chaves comentou que seria melhor que se aguardasse a
regularização dos documentos e a consequente atualização do relatório para que os membros
da Comissão proferissem seus votos acerca deste. Sobre o tema, o vereador Sidnei Telles
sugeriu um aprimoramento na redação da conclusão do relatório em comento, de modo que
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este emitisse um parecer favorável e sem ressalvas, e que apenas destacasse que as empresas
questionadas apresentaram justificativas quanto à irregularidade de determinados documentos,
tendo sido estas aceitas pelo relator, por ele ter observado a veracidade delas e a maneira pela
qual vinham sendo sanadas pelas concessionárias. Dando continuidade às discussões,
o próximo tópico estudado foi o relatório sob responsabilidade de Sidnei Telles, o
qual dissertava sobre a renovação da concessão de exploração do Serviço Funerário em
Maringá-PR. O relatório pode ser visualizado, na íntegra, por meio do Processo SEI
nº 19.0.000006817-1, sob o nome de Relatório SECOM 0156643. Finalizando a leitura, o
vereador relator disse que acreditava que o relatório estava claro. Adicionalmente, o vereador
Mário Verri solicitou que, ao documento, fosse incluída como sugestão de investimento a
instalação de estrutura funerária adequada em todas as regiões do Município de Maringá,
incluindo o Distrito de Floriano. Sidnei Telles concordou e informou que também incluiu no
texto a necessidade de implantação de um cemitério vertical quando da renovação
da concessão. Em seguida, o senhor Felipe Martins informou que havia realizado, junto a
Carlos Parolin, as alterações solicitadas pelos vereadores ao relatório elaborado por este.
Fazendo a leitura do novo texto, a Comissão pôde constatar que este opinava, claramente, pelo
deferimento do pedido das concessionárias. Sendo assim, foram aprovados os dois relatórios
analisados na presente ocasião. A Comissão lembrou, entretanto, que faltava ser estudado o
relatório a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), para a
conclusão final dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às
08h45min, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.
MÁRIO VERRI
Presidente
CARLOS PAROLIN
Secretário
ALEX CHAVES
Membro
SIDNEI TELLES
Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES
Membro
FELIPE SANTOS MARTINS
Assistente Jurídico
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Reunião de 02 de outubro de 2019

Reunião de 09 de outubro de 2019
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Reunião de 17 de outubro de 2019

Reunião de 07 de novembro de 2019
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Em virtude da visita técnica realizada em 09 de outubro de 2019, houve a emissão
do seguinte ofício, com o mesmo teor para todas as empresas funerárias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº ___/2019 - SECOM

Maringá, 02 de outubro de 2019.
Senhor,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, vimos, por meio deste, informar Vossa Senhoria acerca de visita às Funerárias
existentes no Município de Maringá a ser realizada no dia 9 de outubro de 2019 (quartafeira), às 10 horas. Para tanto, solicitamos que a visita seja acompanhada por um
representante legalmente constituído da R. CZEZACKI & CIA. LTDA.
Esta Comissão é composta, atualmente, pelos vereadores Sidnei Telles,
Alex Chaves e Mário Verri, bem como pelos senhores representantes do Poder Executivo
Municipal Valdenir José Milles, Gerente Elétrico da Diretoria Elétrica da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos; Carlos Parolin, da Gerência do Cemitério Municipal; e Felipe Santos
Martins, Procurador-Adjunto do Poder Executivo Municipal.
Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já agradecemos,
renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
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Já em virtude da reunião de 23 de outubro, foram solicitados alguns documentos
para as empresas funerárias, com os seguintes ofícios expedidos:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 770/2019 - SECOM

Maringá, 23 de outubro de 2019.
Prezado Senhor,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, aprovada em reunião de 23 de outubro de 2019, vimos, por meio deste,
solicitar à Vossa Senhoria que apresente novas certidões relativas ao pedido de análise
de documentos para concessão de serviço funerário - Processo administrativo da PMM
nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23 da Lei nº 7699/2007, sendo:
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e
federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da
Comarca;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida
pelo
Cartório
Distribuidor
da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da
Comarca.

Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
Ao senhor
REGINALDO CZEZACKI
R. CZEZACKI & CIA. LTDA.
Rua Vereador Primo Monteschio, nº 250, Zona 02
Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 87005-000
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OFÍCIO Nº 771/2019 - SECOM

Maringá, 23 de outubro de 2019.
Prezada Senhora,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, aprovada em reunião de 23 de outubro de 2019, vimos, por meio deste,
solicitar à Vossa Senhoria que apresente novas certidões relativas ao pedido de análise
de documentos para concessão de serviço funerário - Processo administrativo da PMM
nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23 da Lei nº 7699/2007, sendo:
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e
federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da
Comarca;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida
pelo
Cartório
Distribuidor
da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da
Comarca.

Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
À senhora
LUCIANA GOES BORBA MARQUES
MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
Rua Vereador Primo Monteschio, nº 250, Zona 02
Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 87005-000
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OFÍCIO Nº 772/2019 - SECOM

Maringá, 23 de outubro de 2019.
Prezada Senhora,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, aprovada em reunião de 23 de outubro de 2019, vimos, por meio deste,
solicitar à Vossa Senhoria que apresente novas certidões relativas ao pedido de análise
de documentos para concessão de serviço funerário - Processo administrativo da PMM
nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23 da Lei nº 7699/2007, sendo:
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e
federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da
Comarca;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida
pelo
Cartório
Distribuidor
da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da
Comarca.

Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
À senhora
LETYCIA RODRIGUES CZEZACKI
EMPRESA FUNERÁRIA MAGNUS LTDA.
Rua Vereador Primo Monteschio, nº 250, Zona 02
Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 87005-000
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OFÍCIO Nº 773/2019 - SECOM

Maringá, 23 de outubro de 2019.
Prezada Senhora,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, aprovada em reunião de 23 de outubro de 2019, vimos, por meio deste,
solicitar à Vossa Senhoria que apresente novas certidões relativas ao pedido de análise
de documentos para concessão de serviço funerário - Processo administrativo da PMM
nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23 da Lei nº 7699/2007, sendo:
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e
federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da
Comarca;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida
pelo
Cartório
Distribuidor
da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da
Comarca.

Além disto, solicitamos que seja enviada a cópia do contrato social
da referida empresa, constando a atualização no quadro societário, devidamente
registrado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR.
Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
À senhora
LUCIANA GOES BORBA MARQUES
EMPRESA FUNERÁRIA SESF LTDA
Rua Vereador Primo Monteschio, nº 250, Zona 02
Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 87005-000
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OFÍCIO Nº 774/2019 - SECOM

Maringá, 23 de outubro de 2019.
Prezado Senhor,
Atendendo ao pedido da Comissão Municipal do Serviço
Funerário, aprovada em reunião de 23 de outubro de 2019, vimos, por meio deste,
solicitar à Vossa Senhoria que apresente novas certidões relativas ao pedido de análise
de documentos para concessão de serviço funerário - Processo administrativo da PMM
nº 22673/2019, constantes no inciso I do Art. 23 da Lei nº 7699/2007, sendo:
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e
federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da
Comarca;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida
pelo
Cartório
Distribuidor
da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da
Comarca.

Além disto, solicitamos que seja enviada a cópia da atualização do
alvará da empresa, contendo a metragem correta de sua área.
Contando com a valiosa atenção de Vossa Senhoria, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO VERRI
Presidente da Comissão Municipal do Serviço Funerário
Ao senhor
MARCOS ANTÔNIO MONTESCHIO
MONTESCHIO & CIA LTDA.
Rua Vereador Primo Monteschio, nº 250, Zona 02
Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 87005-000
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Como uma das primeiras atividades realizadas, a Comissão deliberou acerca da
troca do quadro societal da empresa SESF, conforme o relatório abaixo apresentado pelo
Vereador Alex Chaves:
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6. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
COMISSÃO MUNICIPAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO

Referência: pedido de análise de documentos para concessão de serviço funerário. Processo
administrativo da PMM nº 22673/2019.
Requerentes: Empresa Funerária SESF LTDA
Marques Serviços Funerários LTDA
Monteschio & CIA LTDA
R. Czezacki & CIA LTDA
Empresa Funerária Magnus LTDA

RELATÓRIO
Nomeado Relator pelo Presidente da Comissão Funerária e analisando o requerimento das
empresas acima destacadas, tem-se que o objeto do pedido é a análise da documentação carreada
no processo administrativo municipal nº 22673/2019.
Com a leitura da demanda em reunião da Comissão, ficou definido que, além da análise
documental necessária ao caso, a Comissão realizaria visita aos locais das empresas solicitantes,
tudo a fim de verificar se a documentação colacionada correspondia com a realidade. Foram
realizadas visitas técnicas em 9 de outubro de 2019 e 11 de outubro de 2019.
Com o breve resumo, passo a relatar.

EMBASAMENTO LEGAL
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Citamos como embasamento legal a Lei nº 7699/2007, que dispõe sobre o serviço
funerário em Maringá e dá outras providências. Destacamos, assim, os requisitos e exigências
para o estabelecimento de empresas funerárias concessionárias no município, a saber:

Art. 17 Somente se estabelecerão no Município como concessionárias do Serviço Funerário as
empresas que cumprirem os seguintes requisitos e formalidades:
I – pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá;
II – possuir três (03) veículos, no mínimo, sendo um destinado à remoção de cadáveres,
outro para serviços auxiliares e finalmente um veículo especial, denominado coche,
destinado ao transporte de féretro e sepultamento, observadas as determinações do Código
de Trânsito Brasileiro e demais exigências desta Lei;
III – possuir ou comprovar a locação de instalações que contenham área mínima de 50m²
(cinqüenta metros quadrados), observadas a Lei de Zoneamento Urbano em vigor e demais
exigências desta Lei, desconsideradas as áreas de capela;
IV – possuir ou comprovar a locação e dispensar às famílias uma (01) sala para velório.

Art. 18 As concessionárias deverão instalar-se em edifícios apropriados e em perfeitas condições
de uso, sob aprovação da Comissão Municipal do Serviço Funerário e Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.

Acerca das ações representativas do capital social e alterações contratuais, relembra-nos
o texto da lei:

Art. 20 As ações representativas do capital social das empresas que se constituíram sob a forma de
sociedade anônima deverão ser nominativas.

Art. 22 Os titulares, sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço, no Município.

Quanto a habilitação, devem ser observadas as seguintes formalidades:
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Art. 23 Para participarem da concorrência pública ou da renovação das concessões, as empresas
e participantes do quadro associativo destas deverão obedecer às seguintes formalidades:
I – documentos a serem apresentados pelas empresas:
a) contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma individual,
registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná;
b) consulta e/ou alvará de licença;
c) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais;
d) certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;
f) atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques devolvidos
pendentes no SERASA;
g) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da
Comarca;
h) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca;
i) croqui das instalações;
j) relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de fabricação
e características especiais (com fotocópia do certificado de propriedade);
k) cópia autenticada do último balanço geral anual, no caso de renovação, exceto
para microempresa;
l) relação de empregados, com a devida comprovação do registro, no caso de
renovação.
II – documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas:
a) cópia do documento de identidade;
b) cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;
c) atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques devolvidos
pendentes no SERASA;
d) certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais;
e) certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;
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f) certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

Sobre o número de concessionárias e prazo de concessões, a lei cita que:

Art. 24 A Administração promoverá a licitação para contratação de até dez (10) concessionárias
do Serviço Funerário, com base em avaliações realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e a Comissão Municipal do Serviço Funerário.
Parágrafo Único – A Municipalidade, na forma acima, poderá abrir licitação para a
substituição de empresas concessionárias que tiverem sua concessão revogada.

Art. 25 As concessões serão outorgadas pelo prazo de dez (10) anos e poderão ser renovadas por
igual período, sucessivamente, de acordo com a necessidade do Serviço e o interesse da
Administração Pública.
Art. 34 O Município somente renovará as concessões dos serviços funerários após:
I – parecer favorável, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Comissão
Municipal do Serviço Funerário;
II – a apresentação dos documentos exigidos no artigo 23 desta Lei;
III – ad referendum da Câmara Municipal, uma vez atendidas as exigências dos incisos I e
II deste artigo.

Quanto aos funcionários e veículos:

Art. 28 As concessionárias deverão contar com no mínimo seis (06) funcionários, sendo um deles
com especialização em tanatopraxia, bem como exercer rigoroso controle sobre eles, com vistas ao
comportamento cívico, moral, social e funcional que o serviço demanda.
Parágrafo Único – É obrigatório o uso de uniforme e crachá de identificação pelos
funcionários da empresa concessionária.
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Art. 29 Os veículos utilizados pelas concessionárias deverão atender às exigências abaixo e ser
aprovados em vistoria anual, pela Secretaria Municipal de Transportes, que atestará as suas
condições de uso:
I – ter no máximo cinco (05) anos de uso;
II – estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e de estética;
III – a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
IV – conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;
V – estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e segurança;
VI – ser licenciados no Município.
§ 1º Os coches fúnebres não poderão executar atividades estranhas àquelas para as quais
foram designados.
§ 2º O coche, quando estiver transportando ataúdes no perímetro urbano, deverá manter
velocidade máxima de quarenta quilômetros por hora.

Assim, ressalta-se a necessidade de respeitar os preceitos estabelecidos em lei, que
amparam o este relatório. Considerando o fixado no aludido diploma legal, apresentamos 5
(cinco) anexos, em forma de resumo dos dispositivos legais, com a finalidade de facilitar a
compreensão dos trabalhos desta Comissão, a saber:


ANEXO 1: Empresa Funerária SESF LTDA



ANEXO 2: Marques Serviços Funerários LTDA



ANEXO 3: Monteschio & CIA LTDA



ANEXO 4: R. Czezacki & CIA LTDA



ANEXO 5: Empresa Funerária Magnus LTDA

VISITAS TÉCNICAS

A visita técnica, agendada para 09 de outubro de 2019, deliberada em reunião ocorrida em
02 de outubro de 2019, ocorreu com a presença de todos os membros da Comissão. Lá foram
vistoriadas todas as instalações ‘técnicas’ das funerárias, como exemplo: sede com respectivo
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alvará, sala de tanatopraxia, sala de urnas, locais para velório (três sedes diversas) – conforme
anexo 6.
Naquela oportunidade, ficou estabelecido que a vistoria dos automóveis ocorreria em 11
de outubro de 2019, vez que alguns veículos estavam transladando corpos na ocasião. O local
estabelecido foi a sede do Cemitério Municipal, situado à Rua Vereador Primo Monteschio, 435.
Conforme registro, participaram da vistoria os membros desta Comissão, sendo: Felipe Santos
Martins (Assistente Jurídico); Carlos Parolin (SEMUSP- Cemitério Municipal); e Valdenir José
Milles (SEMUSP-Elétrica), além de Tiago Valenciano (Câmara – Assistente Legislativo da Seção
de Comissões Permanentes e Temporárias), sendo vistoriados os veículos com descritivo no
anexo 7 deste relatório.
As visitas, conforme expostas em imagens, foram fotografadas, além de constarem em
mídia na forma do anexo 8 deste relatório.
Deste modo, passo a relatar cada quesito analisado e vistoriado:

1. SALAS PARA VELÓRIO: Foi constatada na visita que as empresas possuem, em
conjunto, e sem definição própria, três sedes para velório, sendo uma na Rua Primo
Monteschio, 250, em frente ao Cemitério municipal; uma na Avenida Alziro Zarur, 565,
dentro das instalações do Cemitério Parque; e uma na Avenida Pedro Taques, 3397.
Respectivamente cada local possui 7 (sete) ; 4 (quatro); e 3 (três) salas destinadas à
velório. Opino, neste ponto, pela aprovação do critério analisado.

2. TANATOPRAXIA: As empresas possuem profissionais especializados em
tanatopraxia. Para o desenvolvimento desta atividade específica do serviço funerário,
há um local único, com boa estrutura que atende as cinco empresas concessionárias.
Opino, neste ponto, pela aprovação do critério analisado.

3. ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO: Todas as cinco empresas possuem o devido
alvará de funcionamento. Opino, neste ponto, pela aprovação do critério analisado.
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4. FUNCIONÁRIOS: Nas visitas realizadas, foi possível constatar que as empresas
possuem funcionários dedicados a prestação de seu serviço. Todas estavam
uniformizados e devidamente identificados com crachás. Opino, neste ponto, pela
aprovação do critério analisado.

5. VEÍCULOS: A empresa na documentação acostada no processo administrativo
apresentou mais veículos que os necessários (o mínimo legal é de três veículos por
empresa). Na visita técnica realizada para verificar a situação destes automóveis
apresentou todos os carros elencados no processo. Opino, neste ponto, pela aprovação
do critério analisado.

6. ÁREA: Conforme as visitas realizadas, notório que as empresas possuem extensas áreas
destinadas à prestação do serviço funerário no município. São 14 (quatorze) salas para
velório, amplo espaço para mostruário de urnas, área administrativa e de apoio
organizada, local próprio para distribuição de materiais e insumos, área própria para o
serviço de tanatopraxia. Possuem, ainda, um crematório e está construindo um
‘cemitério vertical’. Ocorre que, conforme consta da documentação carreada no
processo administrativo, a empresa Monteschio possui área de apenas 9 (nove) metros
quadrados, o que está fora dos padrões. Assim, opino, neste ponto, pela aprovação do
critério analisado, mediante a regularização dos documentos da empresa Monteschio &
CIA LTDA., vez que a mesma possui a sala com a metragem adequada – mas ainda não
averbou junto ao Poder Executivo.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme consta na Ata de 25 de setembro de 2019, restou nomeado para análise técnica
dos pedidos apresentados este Relator que subscreve.
Para fins de esclarecimento, informo que as visitas realizadas NÃO tinham como objetivo
a fiscalização por parte da Comissão do SERVIÇO funerário prestado, mas sim para atestar, com
visita in loco se as informações apresentadas documentalmente pelas empresas condiziam com a
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realidade de fato. Assim, o que se visou cumprir foi o mandamento do art. 19 da Lei Municipal
7.699/2007, não se confundindo com o teor do art. 27 e 36 da mesma lei.
Como demonstra o texto legal, não há discricionariedade no pleito, ou seja, não cabe ao
Relator, neste momento, avaliar o pedido emitindo juízo de valor, cabe apenas indicação de que
ou foram, ou não foram cumpridos os requisitos técnicos elencados no texto legal.
O que se tem, de fato, é que uma vez atestado e confirmado por mim, relator, o
cumprimento legal, caberá a Comissão e à SEMUSP, como ordena o art. 35 da Lei 7699/07,
emitirem, respectivamente, parecer final. Somente neste parecer final é que os órgãos envolvidos
deverão dirimir sobre1 o (I) interesse público no serviço prestado, (II) respeito a Lei 7699/07, (III)
a qualidade do serviço prestado, (IV) atendimento às ordens e notificações da Prefeitura e/ou
Comissão, (V) o zelo dos funcionários e sócios das empresas com os usuários e o poder público
e (VI) o envolvimento das empresas em investigações relacionadas a suas atividades.

CONCLUSÃO

Assim, em razão da nomeação pelo presidente da Comissão como relator desta matéria,
analisando os documentos apresentados, aponto que não foram preenchidos os requisitos legais
de habilitação das empresas acima elencadas, indicando, se assim entender os membros da
comissão, as seguintes diligências a serem tomadas, para, após, realizar nova análise:


renovação das certidões negativas apresentadas vencidas;



apresentação da representação atualizada da Empresa Funerária SESF LTDA;



apresentação das novas certidões negativas da Empresa Funerária SESF LTDA;



atualização do alvará da empresa Monteschio & CIA LTDA contendo a metragem correta
de sua área;

. Art. 35 Ao emitir parecer favorável à renovação da concessão, a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e a Comissão Municipal do Serviço Funerário levarão em conta:
I - o atendimento pela empresa concessionária dos regulares interesses do Município e dos munícipes;
II - a observância pela concessionária do disposto nesta Lei;
III - a execução dos serviços;
IV - o atendimento às ordens e notificações;
V - a urbanidade por parte dos funcionários, sócios e acionistas das concessionárias ao se relacionarem
com o público e a fiscalização;
VI - o envolvimento da empresa em sindicância instaurada por órgão público ou por instituição
hospitalar.

1

44

COMISSÃO FUNERÁRIA

Ainda assim, aponto que depois de preenchidos os requisitos legais de habilitação das
empresas acima elencadas, indicando, se assim entender os membros da comissão, pelo
deferimento do pedido e seu prosseguimento.

Eis o relatório que submeto ao crivo da Comissão.

Maringá, 14 de outubro de 2019.

__________________________________
Carlos Parolin
Membro Relator
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ANEXO 1

PELO CONCESSIONÁRIA

EMPRESA FUNERÁRIA SESF LTDA
17, I

pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá

41

17, II

possuir três (03) veículos

17, III

instalações que contenham área mínima de 50m²

52

17, IV

possuir uma (1) sala para velório

52

20

ações representativas do capital social das empresas que se constituíram sob
a forma de sociedade anônima deverão ser nominativas

36/40

22

sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço

36/40

23, I

documentos a serem apresentados pelas empresas

53/56

--------------

a

contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma individual,
registrados na Junta Comercial

b

alvará de licença

42

c

certidão negativa de débitos municipal

43

c

certidão negativa de débitos estadual

44

c

certidão negativa de débitos federal

45

d

certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS

46

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca

f

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA

49

g

certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca

46

h

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca

i

croqui das instalações

j

relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de
fabricação e características especiais (com fotocópia do certificado de
propriedade)

k

cópia autenticada do último balanço geral anual

l

relação de empregados, com a devida comprovação do registro

36/40

47/48

50/51
52

53/56
316/320
57/62
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documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas

--------------

a

cópia do documento de identidade;

63/65 e
74/75

b

cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;

63/65 e
74/75

c

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA;

66 e 76

d

certidão negativa de débitos municipal

67 e 77

d

certidão negativa de débitos estadual

68 e 78

d

certidão negativa de débitos federal

69 e 79

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;

70 e 80

f

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

71/73 e
81/83

23, II

28

seis (06) funcionários, sendo um deles com especialização em tanatopraxia

57/62

29, I

Veículo: ter no máximo cinco (05) anos de uso;

54/56352/358

23, II

Veículo: estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e
de estética;

54/56352/358

29, III

Veículo: a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;

54/56352/358

29, IV

Veículo: conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;

54/56352/358

29, V

Veículo: estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene
e segurança;

54/56352/358

29, V

Veículo: ser licenciados no Município.

54/56352/358
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ANEXO 2

PELO CONCESSIONÁRIA

MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
17, I

pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá

93

17, II

possuir três (03) veículos

17, III

instalações que contenham área mínima de 50m²

104

17, IV

possuir uma (1) sala para velório

104

20

ações representativas do capital social das empresas que se constituíram
sob a forma de sociedade anônima deverão ser nominativas

86/92

22

sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço

86/92

23, I

documentos a serem apresentados pelas empresas

105/110

----------------

a

contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma
individual, registrados na Junta Comercial

b

alvará de licença

94

c

certidão negativa de débitos municipal

95

c

certidão negativa de débitos estadual

96

c

certidão negativa de débitos federal

97

d

certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS

98

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca

99

f

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA

101

g

certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca

100

h

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca

i

croqui das instalações

j

relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de
fabricação e características especiais (com fotocópia do certificado de
propriedade)

105/110

k

cópia autenticada do último balanço geral anual

310/314

l

relação de empregados, com a devida comprovação do registro

111/116

86/92

102/103
104
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documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas

----------------

a

cópia do documento de identidade;

117/118
e
128/129

b

cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;

119 e
130

c

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA;

120 e
131

d

certidão negativa de débitos municipal

121 e
132

d

certidão negativa de débitos estadual

122 e
133

d

certidão negativa de débitos federal

123 e
134

23, II

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;

124/125
e
135/136

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

126/127
e
137/138

seis (06) funcionários, sendo um deles com especialização em tanatopraxia

111/116

29, I

ter no máximo cinco (05) anos de uso;

105/110
369/375

23, II

estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e de
estética;

105/110
369/375

a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;

105/110
369/375

29, IV

conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;

105/110
369/375

29, V

estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;

105/110
369/375

ser licenciados no Município.

105/110
369/375

e

f
28

29, III

29, V
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ANEXO 3

PELO CONCESSIONÁRIA

MONTESCHIO & CIA LTDA
17, I

pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá

146

17, II

possuir três (03) veículos

17, III

instalações que contenham área mínima de 50m²

157

17, IV

possuir uma (1) sala para velório

157

20

ações representativas do capital social das empresas que se constituíram
sob a forma de sociedade anônima deverão ser nominativas

141/145

22

sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço

141/145

23, I

documentos a serem apresentados pelas empresas

------------------

a

contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma
individual, registrados na Junta Comercial

141/145

b

alvará de licença

147

c

certidão negativa de débitos municipal

147

c

certidão negativa de débitos estadual

149

c

certidão negativa de débitos federal

150

d

certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS

151

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca

155

f

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA

152

g

certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca

156

h

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca

i

croqui das instalações

j

relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de
fabricação e características especiais (com fotocópia do certificado de
propriedade)

158/161

k

cópia autenticada do último balanço geral anual

328/332

l

relação de empregados, com a devida comprovação do registro

162/167

158/161

153/154
157
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23, II

documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas

------------------

a

cópia do documento de identidade;

168 e
178

b

cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;

169 e
179

c

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA;

170 e
180

d

certidão negativa de débitos municipal

171 e
181

d

certidão negativa de débitos estadual

172 e
182

d

certidão negativa de débitos federal

173 e
183

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;

174 e
177 e
184/185

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

175/176
e
186/187

seis (06) funcionários, sendo um deles com especialização em tanatopraxia

162/167

29, I

ter no máximo cinco (05) anos de uso;

158/161
338/344

23, II

estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e de
estética;

158/161
338/344

a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;

158/161
338/344

conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;

158/161
338/344

estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;

158/161
338/344

ser licenciados no Município.

158/161
338/344

e

f
28

29, III

29, IV

29, V

29, V
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ANEXO 4

PELO CONCESSIONÁRIA

R. CZEZACKI & CIA LTDA
17, I

pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá

198

17, II

possuir três (03) veículos

17, III

instalações que contenham área mínima de 50m²

209

17, IV

possuir uma (1) sala para velório

209

20

ações representativas do capital social das empresas que se constituíram
sob a forma de sociedade anônima deverão ser nominativas

190/196

22

sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço

190/196

23, I

documentos a serem apresentados pelas empresas

210/214

---------------------

a

contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma
individual, registrados na Junta Comercial

b

alvará de licença

199

c

certidão negativa de débitos municipal

200

c

certidão negativa de débitos estadual

201

c

certidão negativa de débitos federal

202

d

certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS

203

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca

204

f

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA

206

g

certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca

205

h

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca

i

croqui das instalações

j

relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de
fabricação e características especiais (com fotocópia do certificado de
propriedade)

210/214

k

cópia autenticada do último balanço geral anual

215/220

l

relação de empregados, com a devida comprovação do registro

221/227

190/197

207/208
209
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23, II

documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas

---------------------

a

cópia do documento de identidade;

228/230 e
238/239

b

cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;

228/230 e
238/239

c

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA;

231 e 240

d

certidão negativa de débitos municipal

232 e 241

d

certidão negativa de débitos estadual

233 e 242

d

certidão negativa de débitos federal

234 e 243

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;

f

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

237 e
244/245
235/236 e
246/247

28

seis (06) funcionários, sendo um deles com especialização em tanatopraxia

221/227

29, I

ter no máximo cinco (05) anos de uso;

210/214345/351

23, II

estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e de
estética;

210/214345/351

29, III

a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;

210/214345/351

29, IV

conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;

210/214345/351

29, V

estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;

210/214345/351

29, V

ser licenciados no Município.

210/214345/351
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ANEXO 5

PELO CONCESSIONÁRIA

EMPRESA FUNERÁRIA MAGNUS LTDA
17, I

pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de Maringá

255

17, II

possuir três (03) veículos

17, III

instalações que contenham área mínima de 50m²

367

17, IV

possuir uma (1) sala para velório

367

20

ações representativas do capital social das empresas que se constituíram sob a
forma de sociedade anônima deverão ser nominativas

250/254

22

sócios ou acionistas de concessionária não poderão integrar outra empresa
que preste o mesmo serviço

250/254

23, I

documentos a serem apresentados pelas empresas

---------------

a

contrato social com as respectivas alterações ou registro de firma individual,
registrados na Junta Comercial

250/254

b

alvará de licença

256

c

certidão negativa de débitos municipal

257

c

certidão negativa de débitos estadual

258

c

certidão negativa de débitos federal

259

d

certidão negativa de débitos junto ao FGTS e INSS

261

e

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca

262

f

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA

264

g

certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca

263

h

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca

i

croqui das instalações

j

relação de veículos, com descrição da marca, modelo, potência, ano de
fabricação e características especiais (com fotocópia do certificado de
propriedade)

268/273

k

cópia autenticada do último balanço geral anual

322/326

l

relação de empregados, com a devida comprovação do registro

274/279

268/273

265/266
267
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documentos a serem apresentados pelos sócios ou acionistas

---------------

cópia do documento de identidade;

280/282
e
291/292

b

cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal;

280/282
e
291/292

c

atestado fornecido por instituição bancária da inexistência de cheques
devolvidos pendentes no SERASA;

283 e
293

d

certidão negativa de débitos municipal

284 e
294

d

certidão negativa de débitos estadual

285 e
295

certidão negativa de débitos federal

286 e
296

23, II

a

d

certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca;

287/288
e
297/298

certidão negativa de protestos de todos os ofícios da Comarca.

289/290
e
299/300

28

seis (06) funcionários, sendo um deles com especialização em tanatopraxia

274/279

29, I

ter no máximo cinco (05) anos de uso;

268/273359/368

23, II

estar em excelentes condições de uso, na parte mecânica, elétrica e de
estética;

268/273359/368

29, III

a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;

268/273359/368

29, IV

conter nas portas dianteiras a denominação da concessionária;

268/273359/368

29, V

estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;

268/273359/368

29, V

ser licenciados no Município.

268/273359/368

e

f
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ANEXO 6

QUESITO

R.
MAGNUS
CZEZACKI

SESF

MARQUES

MONTESCHIO

60 m²

60 m²

9 m²

70 m²

60 m²

Sala para velório

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Alvará de licença

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Tanatopraxia

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Funcionários identificados

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Área mínima de 50m²
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ANEXO 7

Veículo

Placa

Condições
de uso

pintura
uniforme

identificação

limpos e
conservados

licenciados
no
município

EMPRESA FUNERÁRIA SESF LTDA
Chevrolet
montana ls 1.4

AZV0672

OK

OK

OK

OK

OK

Citroen jumper
furgão

BBZ5F07

OK

OK

OK

OK

OK

Citroen jumper
furgão

BCM8B35

OK

OK

OK

OK

OK

MONTESCHIO & CIA LTDA
Chevolet
Montona PCIA

BDF3131

OK

OK

OK

OK

OK

Toyota Corolla
PrOCOP

FUF6283

OK

OK

OK

OK

OK

Fiat Siena

BBI6J40

OK

OK

OK

OK

OK

MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
Citroen jumper
furgão

BBZ5E87

OK

OK

OK

OK

OK

Chevrolet
Prisma 1.0
MTJOY

BCR7H21

OK

OK

OK

OK

OK

Citroen jumper
furgão

BBZ5E82

OK

OK

OK

OK

OK

EMPRESA FUNERÁRIA MAGNUS LTDA
Mercedes VITO

BBI6320

OK

OK

OK

OK

OK

Fiat Doblô

BBG1I21

OK

OK

OK

OK

OK

Fiat Doblô

BBG1I20

OK

OK

OK

OK

OK
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R. CZEZACKI & CIA LTDA
Citroen jumper
furgão

BCL0859

OK

OK

OK

OK

OK

Toyota Corolla
GLI 1.8 CVT

FNX8383

OK

OK

OK

OK

OK

GM Prisma

BAH7494

OK

OK

OK

OK

OK
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ANEXO 7
Imagens dos Veículos
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ANEXO 8

Visita Técnica
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Referência: pedido de análise de documentos para concessão de serviço funerário. Processo
administrativo da PMM 22673/2019.

Requerentes: Empresa Funerária SESF LTDA
Marques Serviços Funerários LTDA
Monteschio & CIA LTDA
R. Czezacki & CIA LTDA
Empresa Funerária Magnus LTDA

PARECER

Trata-se de manifestação complementar ao parecer previamente emitido quanto a análise
documental e legal do pedido de renovação da Concessão pelos requerentes acima elencados.
Naquela oportunidade fora emanado opinativo, recebido e ratificado pela Comissão Funerária,
apontando, em resumo, as seguintes diligências:



Atualização do quadro societário da empresa SESF;



Certidões negativas (novas e/ou renovadas) das empresas requisitantes;



Atualização do Alvará da empresa Monteschio;
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Depois de oficiadas as empresas pela Comissão, foram apresentados os documentos
conforme quadro anexo.

Deste modo, apresento para apreciação este relatório complementar atestando que a
Empresa Funerária SESF LTDA apresentou quadro societário atualizado, as certidões negativas
foram renovadas, restando somente pendente a atualização da Monteschio & CIA LTDA, sendo
que em relação a esta última, apresentou justificativa requerendo prazo para apresentação do
documento.

Dado o requerimento apresentado, opino favoravelmente ao requisitado, concedendo prazo
para adequação da documentação faltante, sendo que, após preenchido este último requisito,
aponto o cumprimento dos mandamentos legais de habilitação das empresas acima elencadas,
indicando, se assim entender os membros da comissão, pelo deferimento do pedido e seu
prosseguimento.

Eis o relatório que submeto ao crivo da Comissão.

Maringá, 6 de novembro de 2019.

__________________________________
Carlos Parolim
Membro Relator
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7.

PARECER

SOBRE

A

RENOVAÇÃO

DA

CONCESSÃO
RELATÓRIO SOBRE RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
EM MARINGÁ-PR

RELATOR: Sidnei Oliveira Telles Filho, vereador de Maringá. Engenheiro Civil, CREA-Pr
12724-D
Objeto: Analisar a solicitação das concessionárias para a renovação da concessão de
exploração do serviço funerário.
Relatório
O Direito Funerário é uma área do campo jurídico destinada a analisar as questões
relativas ao fato da morte. É sabido que a morte abrange diversas áreas do direito, como
o direito civil, penal, tributário, administrativo, entre outras.
A Constituição de 1988 é omissa em relação à competência dos entes federados
para avaliar questões atinentes ao direito funerário. Diante das cartas magnas anteriores,
conclui-se que a responsabilidade pela legislação funerária no Brasil é estritamente
municipal, não cabendo aos Estados e à União proporem normas acerca da temática.
Quanto à concessão e exploração dos serviços públicos, a Lei nº 8.987/95 que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências é o diploma legal
federal que mais condiz com a relação ofertada em Maringá, vez que há uma concessão
para exploração do serviço funerário municipal.
Entretanto, vale ressaltar que a legislação do município não pode confrontar com
normas já existentes. Algumas normas federais cuidam das condições para sepultamento
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e cremação (Lei de Registros Públicos), sobre o aproveitamento de cadáver para fins de
ensino e pesquisa (Lei 8.501/92) e a Lei 6.437/97, que tipifica infrações à legislação
sanitária federal e estabelece as sanções respectivas. Segundo esta norma, é considerada
infração sanitária a cremação, a utilização ou cremação de cadáveres contrariando regras
sanitárias pertinentes (inciso XXVII, do art. 10).
Em Maringá, a Lei nº 7.699/07 disciplina o serviço funerário local. Nela há a
disposição dos serviços obrigatórios e facultativos prestados, sendo obrigatórios (inciso
I): venda e exposição de ataúdes, transporte, higienização e paramentação de cadáveres,
e os casos especiais estabelecidos no Anexo I da mencionada Lei; e facultativos (inciso II):
exclusivamente a critério do contratante do serviço, aluguel de capelas, altares,
banquetas e ônibus, aquisição de coroa e arranjos de flores, serviços de cremação, bem
como outros itens não constantes do primeiro inciso, com valores ajustados entre as
partes.
A responsabilidade do Município é, portanto, a de fiscalizar a execução do serviço
ofertado pelas concessionárias, através da Comissão Municipal do Serviço Funerário e da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP). As penalidades impostas em
descumprimento da legislação são as de advertência escrita, multa e revogação da
concessão.
As concessões estão previstas no artigo 17 da Lei nº 7.699/07 e segundo tal, as
funerárias devem obedecer alguns critérios para que haja a possibilidade de
credenciamento, a saber:
I - pessoa jurídica, regularmente estabelecida no Município de
Maringá;
II - possuir três (03) veículos, no mínimo, sendo um destinado à
remoção de cadáveres, outro para serviços auxiliares e
finalmente um veículo especial, denominado coche, destinado ao
transporte de féretro e sepultamento, observadas as
determinações do Código de Trânsito Brasileiro e demais
exigências desta Lei;
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III - possuir ou comprovar a locação de instalações que
contenham área mínima de 50m² (cinqüenta metros quadrados),
observadas a Lei de Zoneamento Urbano em vigor e demais
exigências desta Lei, desconsideradas as áreas de capela;
IV - possuir ou comprovar a locação e dispensar às famílias uma
(01) sala para velório.
São, no máximo, 10 (dez) concessionárias que poderão se instalar na
cidade e, atualmente, 5 (cinco) empresas prestam referido serviço, eis que se lograram
vencedoras na concorrência de 2007. O prazo de dez anos de atividade está vencido
e, assim, cabe a esta comissão emitir parecer para posterior análise pela Câmara
Municipal de Maringá.
Vale ressaltar que as concessionárias não devem prestar serviço
inferior ao categorizado, além de apresentar relatório anual até 31 de janeiro de cada
ano referente aos serviços executados no exercício anterior. Outras exigências já
citadas como a manutenção de veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de uso,
funcionários apresentáveis, entre outras, também constam na legislação mencionada.
Para os que não possuem planos funerários ou condições de
pagamento das despesas envolvendo um funeral, a Secretaria Municipal de Assistência
Social (SASC) oferece um auxílio-funeral, conforme a resolução nº 19/2016, do
Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS). O benefício auxílio-funeral
constitui-se em uma prestação pontual, não contributiva da Assistência Social, na
forma de bens de consumo e prestação de serviços, para reduzir a vulnerabilidade e o
risco provocado por morte do membro da família.
O auxílio-funeral é prestado para:
I – Famílias que comprovem residir no Município de Maringá;
II – Famílias com renda per capta de até meio salário-mínimo
nacional;
III – Pessoas em situação de rua, bem como usuários da
Assistência Social que, em passagem por Maringá, vierem a óbito
no Município e os que estiverem em unidades ou entidades de
acolhimento sem referência familiar, via Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop.
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Em relação aos serviços prestados, o município oferece uma urna
funerária, arranjo de flores, paramentação de acordo com o credo religioso, velório e
sepultamento, local para velório e translado do local do velório até o local de
sepultamento. Vale relembrar que o município possui uma capela mortuária do
Cemitério Municipal (Rua Mem de Sá), desativada desde 2013, sendo entregue à
comunidade para atender famílias sem condições financeiras. A reforma, com
investimento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) do Sistema Prever,
sem contrapartida do município, foi realizada mediante o termo de adoção assinado
pelo secretário da Secretaria de Serviços Públicos (SEMUSP).
Por fim, relatamos que durante a visita técnica efetuada pelos
membros da Comissão Municipal do Serviço Funerário em 09 de outubro de 2019
pudemos constatar o andamento da prestação dos serviços pelas concessionárias e,
assim, aproveitamos a mesma oportunidade, que constituiu da visita técnica para
elaboração do relatório de pedido de análise de documentos para concessão de
serviço funerário, conforme o Processo administrativo da PMM nº 22673/2019.
Parecer
A Comissão Municipal do Serviço Funerário, além de avaliar os
documentos apresentados, deve emitir parecer que subsidie o Poder Executivo acerca
da renovação ou não das concessionárias. Para tanto, deve ser observado o que consta
na legislação municipal (Lei n. 7.699/2007):
SEÇÃO IX
DA RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES
Art. 34 O Município somente renovará as concessões dos serviços
funerários após:
I - parecer favorável, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e da Comissão Municipal do Serviço Funerário;
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II - a apresentação dos documentos exigidos no artigo 23 desta
Lei;
III - ad referendum da Câmara Municipal, uma vez atendidas as
exigências dos incisos I e II deste artigo.
Art. 35 Ao emitir parecer favorável à renovação da concessão, a
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a Comissão Municipal
do Serviço Funerário levarão em conta:
I - o atendimento pela empresa concessionária dos regulares
interesses do Município e dos munícipes;
II - a observância pela concessionária do disposto nesta Lei;
III - a execução dos serviços;
IV - o atendimento às ordens e notificações;
V - a urbanidade por parte dos funcionários, sócios e acionistas
das concessionárias ao se relacionarem com o público e a
fiscalização;
VI - o envolvimento da empresa em sindicância instaurada por
órgão público ou por instituição hospitalar.
Em relação ao atendimento pela empresa concessionária dos
regulares interesses do Município e dos munícipes, observamos que as concessionárias
atendem aos interesses municipais.
Quanto à observância pela concessionária do disposto na legislação,
verificamos que todos os quesitos foram cumpridos, a exemplo da apresentação de
certidões e documentos, além da atualização da metragem da concessionária
Monteschio e Cia LTDA, que está em andamento.
O serviço tem sido bem executado e sempre que solicitadas, as
concessionárias atenderam às ordens e notificações, sobretudo às solicitações
elaboradas pela Comissão Municipal do Serviço Funerário. Não foi constatado o
envolvimento das empresas concessionárias em sindicâncias instauradas por órgão
público ou por instituição hospitalar.
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Ressalta-se, ainda, que há a urbanidade por parte dos funcionários,
sócios e acionistas das concessionárias ao se relacionarem com o público e a
fiscalização, conforme constatado em visita técnica efetuada em 09 de outubro do
corrente ano.
Ante tais considerações verificamos que o município tem mantido
valores menores dos que tem sido praticado por outros municípios, seja por permissão
ou por autarquia municipal, conforme apresentado no relatório da Comissão Municipal
do Serviço Funerário.
Para o município, os recursos recebidos pela venda de áreas de terra
e taxas tem sido suficiente para cobrir as despesas e investimentos, que também foram
realizados pelas concessionárias – tais como a reforma da Capela Mortuária Municipal
e a construção/adequação da Capela Mortuária do Distrito de Iguatemi.
Consideramos que o serviço tem melhorado no tocante à qualidade
de sua prestação, além do que os preços atendem à população de baixa renda,
conforme a resolução nº 19/2016, do Conselho Municipal de Assistência Social
(COMAS), bem como o atendimento aos indigentes.
Segundo o levantamento realizado pelo Sr. Carlos Parolin,
representante da central funerária, foi-nos informado que a implantação da central e
o rodízio de serviços solucionou o problema da disputa comercial que ocorria nos
hospitais e no Instituto Médico Legal (IML), já que nos casos de óbitos ocorridos em
vias públicas havia um agenciamento intenso por parte de funcionários que prestavam
serviços nestes locais, e, por vezes, funcionários das permissionárias faziam plantões
nas portas dos estabelecimentos e até dentro de hospitais, delegacias, e do IML.
Com a implantação da central proibiu-se a permanência de
funcionários nas portas dos citados estabelecimentos de forma que a família do morto
passou a ser orientada a tratar do procedimento funerário diretamente na central, sem
o assédio dos funcionários das permissionárias logo após a perda de seu ente.
Assim, atualmente, a família e/ou o responsável pela contratação do
funeral encontra na central tranquilidade, tempo, apoio e orientação antes de serem
atendidos pelas permissionárias.
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Por fim, importa mencionar que os serviços prestados, inclusive os
terceirizados

(adicionais

que

são

realizados

mediante

pagamento

pelos

permissionários, como o serviço de tanatopraxia), tem em média custo menor no
município de Maringá em relação ao de outras localidades. A título de exemplo, o valor
cobrado pelo serviço de tanatopraxia é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em
Maringá e R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) em Apuracana.
Ante o exposto, manifestamo-nos favoráveis à renovação da
concessão do serviço funerário para as empresas que o praticam na atualidade (R.
CZEZACKI & CIA LTDA, MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA
MAGNUS LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA SESF LTDA e MONTESCHIO & CIA LTDA).
Entretanto, consideramos que o novo contrato deve possuir cláusulas aditivas de
investimento.
É o parecer, salvo melhor juízo.

SIDNEI TELLES
Relator
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8. FICHA TÉCNICA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
ESTUDOS
Integrantes – Processo PMM nº 22673/2019
MÁRIO VERRI | Presidente
CARLOS PAROLIN | Secretário
ALEX CHAVES | Membro
SIDNEI TELLES | Membro
VALDENIR JOSÉ MILLES | Membro
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Tiago Valenciano Previatto Amaral
Imagens
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Prefeitura Municipal de Maringá
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