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DECRETO N 1.054, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

Regulamenta o funcionamento e uso do 
Cemitério Municipal. 
 

A Prefeita do Município de Quitandinha, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 702, de 07 de dezembro de 2007, que instituiu o Código de Obas e 
Posturas do Município, e considerando a necessidade de se disciplinar o funcionamento e o uso do 
Cemitério Municipal, 

 
D E C R E T A 

 
CAPÍTULO I 

Dos Cemitérios Municipais 
 

Art. 1º Os cemitérios municipais serão administrados pela Secretaria de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, respeitada a liberdade religiosa dos indivíduos, desde que não ofendam 
aos bons costumes e à lei, e tem seu funcionamento regulamentado por este Decreto. 

 
§ 1º Os cemitérios devem ser conservados limpos e tratados com zelo, suas áreas 

arruadas, arborizadas, ajardinadas e cercados de muros, em conformidade com projeto aprovado. 
 
§ 2º É lícito às irmandades, sociedades de caráter religioso ou empresas privadas, 

respeitadas as leis e regulamentos pertinentes, estabelecerem ou manterem cemitérios, desde que 
devidamente autorizados pela Administração Municipal, ficando sujeitos permanentemente à sua 
fiscalização 

 
§ 3º Os cemitérios do Município estão livres a todos os cultos religiosos e à prática dos 

respectivos ritos, desde que não atentem contra a moral, os bons costumes e as leis vigentes. 
 
Art. 2º É livre a visitação ao cemitério, desde que resguardados os usos e os bons 

costumes. 
 
Art. 3º Não será admitido o acesso ao cemitério de pessoas com animais, crianças 

desacompanhadas de adultos e vendedores ambulantes. 
 
Art. 4º O cemitério estará aberto para visitação das 08:00h às 17:00h, salvo 

determinação da Administração em contrário, plenamente justificável à circunstância, sendo que o 
primeiro sepultamento realizar-se-á às 10:00h e o último às 16:30h. 

 
Art. 5º No interior dos cemitérios é vedado: 
 
I - praticar atos de depredação de qualquer espécie nos jazigos ou outras dependências; 
 
II - danificar plantas ou colher flores; 
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III - expor cartazes ou fazer anúncios nos muros ou portões; 
 
IV - praticar atos públicos que não sejam de culto religioso ou civil; 
 
V - praticar comércio; 
 
VI - circular qualquer tipo de veículo motorizado, estranho aos fins e serviços atinentes ao 

cemitério. 
 
Art. 6º Os cemitérios deverão possuir espaço exclusivo de sepulturas gerais para o 

sepultamento de pessoas comprovadamente indigentes, sendo vedado qualquer tipo de concessão 
no quadro de sepulturas gerais. 

 
§ 1º O prazo da inumação no quadro de sepulturas gerais é de dez (10) anos, 

improrrogáveis. 
§ 2º Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, os restos mortais serão removidos 

para o Ossário Geral, situado no próprio do cemitério, onde devem ser depositadas as ossadas 
retiradas das sepulturas, acondicionadas de forma que permita a identificação da respectiva 
pessoa. 

 
Art. 7º No período de 20 de outubro a 10 de novembro de todos os anos não será 

permitido executar qualquer obra, construção, reforma ou colocação de lápides nos cemitérios. 
 
Art. 8º Os cemitérios públicos e particulares, deverão contar com os seguintes 

equipamentos e serviços: 
 
I - capelas, com sanitários e serviços de apoio; 
 
II - edifício de administração, inclusive sala de registros, que deverá ser 

convenientemente protegida contra intempéries, roubos e ação de roedores; 
 
III - sala de primeiros socorros; 
 
IV - sanitários para o público e funcionários; 
 
V - vestiário para funcionários, dotados de chuveiros; 
 
VI - depósito para ferramentas ;  
 
VII - ossário; 
 
VIII - iluminação externa; 
 
IX - rede de distribuição de água; 
 
X - área de estacionamento de veículos; 
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XI - arruamento urbanizado e arborizado; 
 
XII - recipientes para depósito de resíduos em geral. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Sepultamentos 

 
Art. 9º Os sepultamentos serão feitos sem indagação de crença religiosa, princípios 

filosóficos ou ideologia política do falecido. 
 
§ 1º Os sepultamentos só podem ser feitos depois de decorridas 12 (doze) horas 

contadas do momento do falecimento, salvo: 
 
I - quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica; e 
 
II - quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação. 
 
§ 2º Nos cemitérios nenhum cadáver poderá permanecer insepulto por mais de 36 (trinta 

e seis) horas, contadas do momento em que verificar o óbito, salvo quando o corpo estiver 
embalsamado ou se houver ordem expressa da autoridade judicial, policial ou da saúde pública. 

 
Art. 10. Os sepultamentos serão efetuados mediante o prévio registro, pela administração 

do cemitério, do nome, da filiação, da idade e do sexo da pessoa morta, e apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
I – certidão de óbito; 
 
II – comprovante do pagamento das taxas e emolumentos devidos; 
 
III – apresentação do título de concessão perpétua ou comprovante de concessão 

temporária; 
 
IV – apresentação, quando for o caso, de procuração para os fins específicos ou 

autorização do concessionário; 
 
V – apresentação do comprovante de renda da pessoa falecida ou da sua família, em 

sendo a mesma menor de idade. 
 
§ 1º Nos casos de impossibilidade de apresentação da certidão de óbito, esta poderá ser 

substituída, provisoriamente, por até 48 (quarenta e oito) horas, por Termo de Compromisso 
assinado pelo responsável pelo sepultamento e pela apresentação do respectivo laudo médico. 

 
§ 2º Os sepultamentos serão sempre individuais, salvo quando se tratar de mãe e filho 

natimorto ou de parentes falecidos no mesmo dia, que poderão ser sepultados juntos, mediante 
prévia autorização. 
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§ 3º Não é permitido o sepultamento diretamente no solo, desprovido de sepultura 

apropriada, a critério da administração do Cemitério Municipal. 
 
Art. 11. Os sepultamentos em sepulturas - jazigos sem revestimento - poderão repetir-se 

a cada 3 (três) anos, e nas carneiras - jazigos com revestimento – sem limite de tempo, desde que 
o último sepultamento feito seja convenientemente isolado. 

 
§ 1º Considera-se sepultura a cova funerária aberta no terreno com as seguintes 

dimensões: 
 
I - 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 0,75m (setenta e cinco 

centímetros) de largura e 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) de profundidade; 
 
II - considera-se como carneira a cova com as paredes revestidas de tijolos ou material 

similar, tendo internamente, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de 
comprimento por 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de largura; 

 
III - em cemitérios verticais poderão ser autorizadas outras dimensões de carneiras, após 

aprovação do Conselho Municipal de Urbanismo. 
 

CAPÍTULO III 
Das Exumações 

 
Art. 12. As exumações, salvo determinação de autoridade competente, somente serão 

realizadas após três (3) anos de inumação. 
 
Art. 13. A exumação nos terrenos em que haja sido efetuada a inumação de pessoa 

falecida de moléstia contagiosa será efetuada mediante autorização e de acordo com os 
procedimentos emanados das autoridades sanitárias competentes. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Capela Mortuária 
 

Art. 14. A Capela Mortuária do Cemitério tem seu uso gratuito e franqueado a todos os 
interessados, sendo que terá preferência aquele que houver solicitado com antecedência seu uso 
no caso de existência de mais de um interessado para o mesmo dia e horário. 

 
Parágrafo único. Uso deverá ser solicitado diretamente ao responsável pela vigilância e 

manutenção do Cemitério Municipal, a quem também deverá ser entregue. 
Art. 15. A limpeza da Capela Mortuária fica a cargo da Administração do Cemitério 

Municipal, que deverá ser providenciada imediatamente após seu uso. 
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CAPÍTULO V 
Das Concessões de Uso 

 
Art. 16. As concessões de uso são temporárias ou perpétuas, mediante prévio pagamento 

dos interessados, cujos valores são os fixados no Código Tributário Municipal. 
 
Art. 17. As concessões de uso não podem ser objeto de transações inter vivos. 
 
Art. 18. A construção de túmulos, mausoléus, capelas e carneiros, a colocação de lápide 

ou ornamento são despesas a serem custeadas exclusivamente pelo concessionário ou pela família 
da pessoa sepultada, incluída a permanente conservação dos mesmos. 

 
§ 1º A conservação dos equipamentos referidos no caput é de exclusiva responsabilidade 

da(s) família da(s) pessoa(s) sepultada(s). 
 
§ 2º A falta de conservação dos equipamentos referidos no caput por período superior a 

dois (2) anos importará automática revogação da concessão, com a consequente transferência dos 
restos mortais neles existentes para o Ossuário Geral. 

 
§ 3º Em casos emergenciais, a Administração do cemitério fará a restauração dos 

equipamentos referidos no caput, cujos custos serão cobrados dos sujeitos referidos no caput. 
 

Primeira Seção 
Das Concessões de Uso Temporário 

 
Art. 19. As sepulturas temporárias serão concedidas no período de 5 (cinco) a 20 (vinte) 

anos. É facultada, no termo mais exíguo, a prorrogação por outros 5 (cinco) anos, sem direito a 
novas inumações, e, no termo mais longo, novas prorrogações por igual prazo, com direito a 
inumações de cônjuge e de parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, desde que não 
seja atingido o último quinquênio da concessão. 

 
§ 1º As sepulturas temporárias não poderão ser perpetuadas, sendo permitida, 

entretanto, a transladação dos restos mortais para sepultura perpétua, observadas as normas 
contidas na Lei nº 702, de 07 de dezembro de 2007. 

  
§ 2º É condição para renovação do prazo das sepulturas temporárias a boa conservação 

das mesmas pelo concessionário. 
 
§ 3º A concessão de sepulturas temporárias decairá quando ocorrer ruína de túmulos ou 

de carneiras antigas; quando o concessionário descumprir os prazos de exumação ou quando, 
ultrapassado o prazo da concessão, o concessionário, intimado por edital publicado em órgão 
oficial, não solicitar sua prorrogação. 

 
Seção Segunda 

Das Concessões de Uso Perpétuo 
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Art. 20. As concessões perpétuas, nos cemitérios públicos só serão feitas para sepulturas 
do tipo destinado a adultos, em carneiras simples ou geminadas e mediante as seguintes 
condições: 

 
I - possibilidade de uso da carneira para sepultamento de cônjuge de parentes 

consangüíneos, mediante autorização por escrito e o pagamento das taxas devidas; 
 
II - obrigação de contrair, durante 3 (três) meses, baldrames convenientemente 

revestidos para cobrir a sepultura, a fim de ser colocada a lápide ou construído o mausoléu, para o 
que é fixado prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

 
Parágrafo único. A concessão de sepulturas perpétuas decairá quando ocorrer ruína de 

túmulos ou carneiras antigas ou quando o concessionário descumprir obrigações de conservação. 
 
Art. 21. A Prefeitura Municipal, através de órgão competente, nas hipóteses de 

decadência de concessão, publicará edital relacionando os túmulos ou carneiras, para tomada das 
providências devidas, em prazo determinado.  

 
§ 1º Findo o prazo estipulado sem o atendimento por parte dos interessados, as 

sepulturas serão abertas, e os restos mortais existentes serão depositados no Ossário Geral, pelo 
prazo máximo de 2 (dois) anos. 

 
§ 2º As grades, cruzes, emblemas, lápides e outros objetos encontrados serão colocados, 

durante 60 (sessenta) dias, à disposição dos interessados. 
 
§ 3º Após o decurso dos prazos, sem quaisquer providências pelos interessados, os 

terrenos objeto das concessões serão revertidos ao domínio público municipal para fins de 
readequação e realinhamento dos passeios, quadras e lotes existentes, a critério da Administração 
Municipal. A área remanescente ficará reservada para os sepultamentos que se fizerem 
necessários. 

 
Art. 22. Como homenagem pública excepcional poderá a Municipalidade conceder 

perpetuidade de carneira a cidadão cuja vida pública deva ser rememorada por relevantes serviços 
prestados à Nação, ao Estado ou ao Município. 

 
Parágrafo único. A perpetuidade será concedida por lei específica. 
 
Art. 23. A transmissão de direitos das concessões de uso perpétuo opera-se mortis 

causae e dar-se-á na forma da sucessão legítima ou testamentária, com fulcro nos ditames do 
Código Civil. 

 
Parágrafo único. Operada a transmissão, o novo titular deve atentar na preservação dos 

restos mortais das pessoas inumadas na sepultura objeto da transferência, sem prejuízo da 
observância das demais disposições deste Decreto. 
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Art. 24. O novo concessionário deverá apresentar documentação comprobatória da 
relação de parentesco ou o testamento que lhe transmitiu o direito à concessão. 

 
Art. 25. A concessão de uso perpétuo será revogada nos casos de ruína, abandono ou na 

ausência de conservação pelo período de dois (2) anos consecutivos. 
 
§ 1º A Administração Pública Municipal publicará um comunicado no Diário Oficial do 

Município de chamamento dos interessados para corrigir a situação descrita no caput deste artigo, 
para manifestação dos mesmos, no prazo de até trinta (30) dias, contados da data da publicação, 
sob pena de revogação da concessão. 

 
§ 2º Não havendo manifestação da parte interessada, a concessão de uso perpétuo será 

considerada automaticamente revogada e os despojos encaminhados ao Ossuário Geral. 
 
Art. 26. Nas sepulturas concedidas perpetuamente, serão inumados os restos mortais de: 
 
I – qualquer pessoa, mediante autorização do concessionário; 
 
II – sócios, membros, irmãos, confrades ou beneficiários de sociedades, irmandades, 

instituições governamentais ou confrarias religiosas que detenham a condição de titulares da 
concessão, mediante apresentação de documento hábil que comprove tal qualidade. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Dos Registros Obrigatórios 

 
Art. 27. Os cemitérios devem manter em rigorosa ordem os seguintes registros: 
 
I - sepultamento de corpos ou partes de corpos; 
 
II - exumações; 
 
III - sepultamento de ossos; 
 
IV - indicações sobre os jazigos sobre os quais já constituírem direitos, com nome,   

qualificação, endereço do seu titular e as transferências e alterações ocorridas. 
 
Parágrafo único. Os registros deverão indicar a hora, dia, mês e ano da ocorrência e o 

nome da pessoa a que pertenceram os restos mortais. 
 
Art. 28. Os cemitérios devem possuir livros tombo ou fichas onde, de maneira resumida, 

serão transcritas as anotações lançadas nos registros de sepultamento, exumação, ossários, com 
indicações do número do livro e folhas, ou número da ficha onde se encontram os históricos 
integrais dessas ocorrências.  
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Parágrafo único. Os livros tombo ou fichas devem ser escriturados por ordem de 
números dos jazigos e por ordem alfabética dos nomes. 

 
Art. 29. A Administração do cemitério deverá manter registro atualizado de todas as 

concessões e sepulturas. 
CAPÍTULO VII 

Dos Crematórios 
 
Art. 30. Crematórios deverão ter seu projeto aprovado pela autoridade sanitária e órgão 

ambiental competentes, sendo localizados em áreas definidas pelo zoneamento municipal, devendo 
dispor das seguintes instalações mínimas: 

 
I - sala de espera;  
 
II - sala de vigília com iluminação e ventilação adequadas;  
 
III - sanitários completos para ambos os sexos; 
 
IV - câmara crematória que assegure a completa incineração, em conformidade com a 

legislação pertinente. 
CAPÍTULO VIII 

Das Obras e Serviços 
 
Art. 31. Nenhuma espécie de obra poderá ser iniciada nos cemitérios públicos sem que 

tenha sido previamente aprovada e autorizada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, com 
exceção da colocação de lápides. 

  
Art. 32. As obras de embelezamento e melhoramento das concessões, tanto quanto 

possível, obedecerão a preferência dos concessionários. 
 
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal poderá rejeitar projetos que julgar prejudiciais à 

boa aparência geral do cemitério, a higiene e à segurança.  
 
Art. 33. Os serviços de conservação e limpeza de jazigos só podem ser executados por 

pessoas registradas na administração do cemitério e, excepcionalmente, por empregados dos 
concessionários, quando autorizado por estes, ou somente para execução de determinados 
serviços. 

 
Art. 34. Os concessionários são obrigados, ao menos uma vez por ano, um mês antes dos 

dias consagrados, a proceder conservação e limpeza.  
 
Parágrafo único. Em caso de não-cumprimento pelo concessionário do disposto no 

caput, a Prefeitura Municipal providenciará as medidas necessárias para a conservação e limpeza 
das áreas concedidas, cobrando do concessionário as despesas pelos serviços.  
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Art. 35. O embelezamento das sepulturas temporárias, de até 5 (cinco) anos, será feito 
por gramados ou canteiros ou arruamento rigorosamente limitados ao perímetro da sepultura, 
sendo permitidos pequenos símbolos e ornamentos. 

 
Art. 36. Nas concessões por 20 (vinte) anos será permitida a construção de baldrames 

até a altura de 40cm (quarenta centímetros), para suporte de lápide, sendo facultada a colocação 
de símbolos usuais. 

 
Art. 37. No interior dos cemitérios não será admitida a preparação de quaisquer materiais 

destinados à construção de jazigos e mausoléus, devendo os materiais ingressarem nos cemitérios 
em condições de imediata utilização. 

 
Art. 38. Será permitida a pavimentação do solo, em torno dos jazigos, desde que atinja a 

totalidade de largura das ruas de separação e desde que os interessados obedeçam as instruções 
da Administração do cemitério. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposições Finais 
 

Art. 39. O Poder Executivo poderá implantar cemitérios tipo parque, baixando 
regulamentação própria. 

 
Art. 40. Os cemitérios poderão ser desativados quando tenham chegado a tal grau de 

saturação que tornem difícil a decomposição dos corpos ou quando se tornem muito centrais. 
 
Art. 41. Além das disposições deste Decreto e da Lei Municipal nº 702/2007, os 

cemitérios e crematórios estarão sujeitos à Lei Estadual n° 13.331/2001 e suas regulamentações, 
além do que seja estabelecido em regulamento próprio. 

 
Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 43. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, em 23 de outubro de 2017. 
 

 
Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 
 

 
 
 

 


