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Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3832 
16 DE JUNHO DE 2016. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar a desocupação do Campo Santo 
localizado no Cemitério Público Municipal. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a desocupação do 
Campo Santo localizado no Cemitério Público Municipal com o conseguinte 
mapeamento e loteamento da área remanescente. 

Art. 2° Os familiares que possuírem entes sepultados na área do Campo Santo terão 
prazo de 06 (seis) meses para procurar Setor de Administração do Cemitério 
Municipal a fim de realizar os tramites para remoção dos restos mortais. 

§1°. A remoção dos restos mortais somente será deferida após a identificação exata 
do falecido e análise do Setor de Administração do Cemitério Municipal. 

§2°. Deverá o Poder Executivo Municipal realizar ampla divulgação sobre a 
possibilidade de remoção dos restos mortais sepultados no Campo Santo, através de 
publicação em jornal de ampla circulação e por publicações nas páginas oficiais do 
Município na rede mundial de computadores. 

Art. 3° O Poder Executivo Municipal somente poderá realizar o loteamento da área do 
Campo Santo depois de transcorrido o prazo previsto no art. 2° desta Lei. 

Parágrafo Único. O valor monetário e dimensões de cada lote seguirão os 
parâmetros já estipulados pela legislação municipal. 

Art. 4° Fica autorizada a transferência dos restos mortais que não forem reivindicados 
do Campo Santo para o ossário a ser construído ao lado da Cruz Mestre. 
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Art. 5° 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE T 
(dezesseis) dias do mês de junho de 2016. 

	
UPANCIRETÃ/RS, aos 16  

Carlos Augustó Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura Municipal. 

Tupanciretã, 16 de junho de 2016.  Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 16 de junho de 
2016 à 
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