
REGULAMENTO A 

ADMINISTRAÇÃO DO 

CEMITÉRIO JARDIM DAS 

ACÁCIAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. O presente ato disciplina o funcionamento do Cemitério Jardim das 

Acácias, bem como estabelece normas para os seus serviços funerários, pela 

Prefeitura Municipal de Goiatuba apartir de  01 de Fevereiro de 2001. 
 Art. 2º. É vedada criar obstáculos ao sepultamento com base em crenças 

religiosas, na discriminação fundada em raça, sexo, cor, trabalho ou mesmo em 

convicções políticas. 

 Art. 3º. Os titulares de direitos sobre sepultamento ficam sujeitos à 

disciplina legal e regulamentar referente à decência, segurança e salubridade 

aplicável às construções. 

 Art. 4º. Na sede da Administração do cemitério deve ser expostas, para 

consulta pública, planta geral e detalhamento de cada quadra ou setor de modo a 

serem, facilmente, feitas a identificação e localização de cada sepultura. 

 Art. 5º. Qualquer pessoa física poderá ser titular de direito sobre 

sepultamento. 

 Parágrafo Único: Não se admitirá a existência de mais de um titular de 

direito sobre cada sepultura. 

 Art. 6º. A sepultura cuja titular de direitos seja pessoa física destinar-se-á ao 

sepultamento dos cadáveres deste e das pessoas por ele indicadas a qualquer 

tempo. 

 Parágrafo 1º. No caso de falecimento do titular, aquele e quem, por 

dispositivo legal ou testamentário for transferido o direito sobre a sepultura 

suceder-lhe-a a titularidade podendo, após comunicação e comprovação de 

transferência “causa martes”parentes  a administração do cemitério, retificar ou 

alterar da mesma forma que o titular original, a destinação das pessoas cujas 

sepultamentos nela poderá ocorrer   o tamanho de cada sepulturas 2.50. 

comprimento e 1 metro de largura com 20 centímetros de lateral  deixando espaço 

entre um e outro sepultamento tendo livre passagem entre um sepultura e outra. 

 Parágrafo 2º. As sepulturas já concluídas ate esta data não sofrerá 

alterações sendo que apartir desta data não e mais permitida alterações no sentido 

de construir fora dos padrões exigido pela Administração seguido o estatuto. 

 

Art. 7º . O cemitério deverá possuir: 

I- instalações destinadas à administração; 

II- capelas para velório; 

III- local para informações; 

IV- sanitários públicos; 



V- posto de telefones públicos; 

VI- local para estabelecimento de veículos; 

VII- incinerador de lixo; 

VIII- sala de recomposição. 

 

Parágrafo Único – Todo o lixo proveniente de varreduras, demais dejetos e 

matérias imprestáveis deverão ser consumidos em unidade central de incineração 

de modo a evitar a poluição do ar. 

 

Art. 8º. Toda sepultura deverá apresentar condições de higienização e 

impermeabilização completos, de modo a não permitirem a liberação de gases ou 

odores, que possam poluir ou contaminar o ar e para que não haja contaminação do 

lençol de água subterrâneo, de rios, de valas de canais, assim como de vias 

públicas. 

 

Art. 9º. Todo sepultamento deverá ser feito abaixo do nível do terreno. Acima 

do solo só será permitida a colocação de uma lápide padronizada, com no Maximo 

30 cm  de altura, não poderá colocar obstáculo no alinhamento. 

 

Art. 10º. Por sepultura entende-se o lugar no cemitério destinado à exumação 

de cadáveres. 

 

Art. 11º. Toda sepultura será obrigatoriamente revestida. 

 

Parágrafo Único – Os sepulcros dos indigentes realizados pelo Poder Público 

em área específica, poderá ser sem revestimento, e o tempo plantar grama sobre à 

mesma. 

DISPOSIÇÕES  ESPECIFICAS 

Art. 12º. O funcionamento do cemitério dependerá de prévia licença da 

Prefeitura, atendido o seguinte requisito: aceitação das instalações pela 

Organização do  cemitério 

Art. 13º. Os contratos a serem firmados entre a Prefeitura e os adquirentes 

de sepultura serão impressos, contendo, obrigatoriamente, cláusula que subordine a 

Concessionária às disposições deste regulamento, principalmente no que se refere à 

manutenção da sepultura nas condições estabelecidas no projeto arquitetônico, e 

estipule a rescisão do contrato, de pleno direito, independentemente de quaisquer 

medidas judiciais ou extra judiciais, na hipótese de infrigência normas técnicas ou 

do próprio instrumento contratual. 

Art. 14º. A identificação de cada sepultura será feita, após o sepultamento, 

através de placa de mármore, ou outro material similar, em que conste o número da 

sepultura, nome da(s) pessoa(s) sepultada(s), datas de nascimento e morte. 

Art. 15 . O cemitério será dividido em setores facilmente identificado por 

placas colocadas em cada um deles.  

Art. 16º. O cemitério será. Iluminado arborizado água canalizada Bancos 

para acentos de visitas. 



DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO 

DA ESCRITURAÇÀO DO CEMITÉRIO 

 Art. 17º. Além dos livros exigidos pela legislação fiscal, o cemitério terá 

obrigatoriamente: 

I- livro de registro de sepultamento; 

II- registro no cadastro de contribuintes da Secretária de Finanças 

III- livro de registro de sepultamento; 

DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

 Art. 18º. Haverá no cemitério um encarregado, indicado pela Prefeitura, e 

designado para fiscalizar a regularidade dos serviços, segurança e conservação. 

Art.19º -Competirá ao encarregado, além das disposições expressas nas 

normas reguladoras internas, baixadas pela Prefeitura, o seguinte; 

I- fiscalizar o quadro do pessoal administrativo trabalhadores serviçais; 

II- manter a ordem e a regularidade nos serviços, cumprindo e fazendo 

cumprir as normas em vigor; 

III-  atender as requisições das autoridades públicas; 

IV- enviar diariamente ao órgão que cuida de cemitério relação dos 

sepultamentos, exumações e demais atividades ocorridas no dia. 

Art. 20º- É vedado trabalhar no cemitério menores de 18 (dezoito) anos, 

pessoas portadoras de moléstias ou condenadas por crimes. 

Art. 21º - A administração do cemitério é obrigada a manter os registros 

contábeis e de ocorrência em perfeitas condições de guarda.e conservação. 

 Art. 22º - No livro de sepultamentos serão anotadas todas os ocorridos no 

dia, em ordem de hora, dia, mês ano. 

 Parágrafo Único: O registro contará todas as indicações necessárias: 

a- a identificação de sepultura em que houver verificado a inumação; 

b- nomes e sobrenomes dos sepultados, todo de acordo com a documentação 

apresentada no momento da inumação; 

c- indicação da documentação apresentada para o sepultamento. 

Art. 23º - No livro de registro de exumações serão anotadas todas as 

exumações ocorridas no dia, em ordem de hora, dia, mês e ano. 

 Parágrafo Único: Para os cargos previstos neste artigo aplica-se disposto no 

artigo anterior, acrecentando-se, quando for o caso, o nome e cargo da autoridade 

requisitante. 

1- e outros para escrituração de nome e sobrenome em ordem 

alfabética dos cadáveres exumados ou daqueles cujos restos mortais 

foram transferidos para outros cemitérios. 

Art. 24º- No livro de registro de sepulturas indicar-se –ão aquelas sobre as 

quais já se constituíram direitos, com o nome,  qualificação  e endereço de seu 

titular, bem como se anotarão as transferências e alterações ocorridas.  

 Art. 25º- O livro de registros de reclamações ficará à disposição do público 

no cemitério, em lugar visível, com indicação de sua existência, e servirá para 

anotações das deficiências na prestação dos serviços apontados pelo usuário. 

DO FUNCIONAMENTO 



 Art. 26º - O cemitério será mantido aberto todos os dias das 7 às 18 horas 

sendo aberto pelo administrador em casos eventuais de extrema necessidade.  

 Parágrafo Único: As dependências de que trata o artigo 7º funcionarão de 

acordo com o artigo 26º. 

 Art. 27º- A guarda e segurança do cemitério ficarão a cargo de pessoal 

próprio. 

 Art. 28º- É vedada a entrada no cemitério de : 

a- ébrios; 

b- mercadores ambulantes; 

c- crianças desacompanhadas; 

d- indivíduos seguido de animais. 

 

Art. 29º- É expressamente proibido no cemitério: 

a- praticar atos que de qualquer maneira tragam prejuízos à sua boa 

manutenção; 

b- lançar quaisquer objetos ou quantidade de lixo em qualquer de suas 

dependências; 

c- fixar anúncios ou quadros nas paredes e portas; 

d- realizar trabalhos aos domingos salvo em casos urgentes e com licença da 

administração; 

e- gravar inscrições públicas ou particulares. 

Art. 30º- Nos dias de finados são permitidas as coletas de esmolas às portas 

de entradas e saídas, com prévia licença, do encarregado, desde que não perturbem 

a boa ordem e a liberdade de circulação.  

 

DAS INUMAÇÕES 

 Art. 31º- Nenhuma inumação será feita sem certidão de óbito extraída pela 

autoridade competente, ou documento legal que a substitua. 

 Parágrafo Único: Quando se tratar de cadáveres trazidos de fora do 

município, exigir-se-á a documentação da autoridade competente onde se deu o 

óbito. 

 Art. 32º- O sepultamento não poderá se verificar antes de 24 (vinte e quatro) 

horas do momento  do falecimento, salvo: 

a- se a causa da morte houver sido moléstia contagiosa ou epidêmica; 

b- se o cadáver apresentar sinais inequívocos de decomposição. 

Parágrafo Único: Não poderá igualmente, qualquer cadáver permanecer 

insepulto por mais de 36 (trinta e seis) horas do momento em que houver neste 

sentido ordem expressa da expressa da autoridade judicial ou policial competente. 

Art. 33º- É obrigatório o uso de caixão para o sepultamento. 

Art. 34º- Os cadáveres que houverem sido autopsiados serão conduzido ao 

cemitério em caixão hermeticamente fechado, sendo vedado a abertura. 

Art. 35º- Em cada sepultura só se enterrará um cadáver de cada vez em cada 

divisão, salvo o do recém-nascido com a mãe. 

DA EXUMAÇÃO 



Art. 36º- Nenhuma exumação poderá ser feita, se requisitada por escrito e 

na forma da lei, por autoridade competente. 

Parágrafo Único: Os restos mortais, motivo da exumação na forma do §  

anterior, serão depositados em local próprio. 

Art. 37º- Quando a exumação ocorrer para transladação do cadáver para 

outro cemitério, dentro ou do Município, o interessado deverá apresentar antes o 

caixão o qual  será de madeira, ajustada com parafusos e será revestido 

inteiramente de lâminas de chumbo, com dois milímetros de espessura, 

perfeitamente soldados, de modo a não permitir escapamento de gases. 

Art. 38º- O encarregado do cemitério assistirá a todas as exumações, 

ocasião em que verificará se foram cumpridas as exigências aqui estabelecidas, a 

quem compete a expedição da certidão, desde que requerida. 

Art. 39º-  Quando a exumação se verificar em interesse da justiça o 

encarregado do cemitério providenciara o transporte do cadáver para a sala de 

necropsias e o novo sepultamento será feito imediatamente após terem terminado 

as diligenciais requisitadas. 

Parágrafo Primeiro: Todos esses atos far-se-ão na presença da autoridade 

que houver requisitado a diligência. 

Parágrafo Segundo: Se as diligências forem feitas em virtude de 

requerimento de parte, deverá esta pagar todos os serviços ocasionados com a 

exumação. 

Parágrafo Terceiro: Se o processo for “ex-oficial”nenhuma despesa será 

cobrada. 

Art. 40º- Salvo as exumações requisitadas no interesse da justiça, nenhuma 

outra será feita em tempo de epidemia. 

Art. 41º- Nas sepulturas em que haja ocorrida exumação, poderá ser feita 

nova sepultamento. 

Art. 42º-  A exumação, mesmo por decurso de prazo, de restos mortais de 

pessoa falecida de moléstia contagiosa, deve ser previamente autorizada por 

autoridade sanitária competente. 

DOS RESTOS MORTAIS 

 Art. 43º- Os restos mortais exumados sem que tenha havido qualquer 

reclamação quando a posse poderão ser destinadas pela administração do cemitério 

a instituição ou estabelecimentos de ensino e pesquisa.  

DO CONSELHO DE CONTROLE DO CEMITÉRIO 

 Art. 44º- Fará controle do cemitério Jardim das Acácias, será constituído por 

ato do Executivo Municipal, e formado por 3 (Três) representantes sendo indicado 

pelo Executivo, com as seguintes atribuições: 

a- fiscalizar o cemitério, zelando pela observância das normas legais e 

regulamentares sobre a matéria; 

b- elaborar as tarifas do serviço funerário objetivando a prestação do serviço 

adequado, aos interesses dos titulares de direitos sobre as sepulturas e 

usuários, à justa remuneração, melhorando e expansão do serviço; 

c- elaborar os preços de comercialização dos jazigos, obedecidos os 

principais da alínea anterior; 



d- determinar a medidas tendentes ao melhoramento do serviço funerário e à 

administração do cemitério; 

e- examinar as relações entre a administração do cemitério e os titulares de 

direitos sobre sepultura. 

Parágrafo Único: A instalação do órgão de que trata este artigo verificar-

se-à em momento que o Executivo houver bem faze-lo, em função do andamento 

dos trabalhos de implantação do cemitério. 

Art. 46º- As tarifas referentes à prestação de serviços compulsórios, como 

definidos neste regulamento, serão fixados pelo Comissão Tríplice Controle do 

Cemitério.   

DOS TRIBUTOS 

 Art. 47º- O contribuinte se obriga ao pagamento dos tributos na forma 

exigida no Código Tributário do Município. 

Art. 48º- A funerária, sempre que o caixão exceder as dimensões ordinárias 

é obrigada a fazer comunicação escrita ao encarregado do cemitério para que este 

providencie a sepultura adequada. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 49º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Controle do 

cemitério. 

 Art. 50º- Este Regulamento entrará em  vigor na data de sua  publicação, 

revogando-se as disposições em contrario. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 01 dias do mês de 

fevereiro de 2001 (01/02/2001). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


