
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.489/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 16 de novembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 315/2021
14a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
r:ina

PROTOCOLO
3394/2021

DATA/HORA 
22/11/2021 10:18:23Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 315/2021, de autoria do Nobre Vereador Cleber 

Candido Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal 

da Fazenda por meio de seu Memorando n° 142/2021/SMF, copia anexa.

Sendo o que tlnhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

\
\

DANILO^BARB(9(JSA MACHADO 
Frefeito IVI^inicipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura de
Cajamar

Memorando n9 142/2021/SMF

Cajamar, 03 de novembro de 2021.

Da: Secretaria Municipal da Fazenda 
Para: Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n9 315/2021 (142 Sessao)

Em resposta ao memorando n9 2.564/2021-DTL/SMG, que se refere ao 
Requerimento n9 315/2021, apresentado na 149 Sessao Ordinaria da Camara Municipal, informamos o 
seguinte:

0 requerimento supramencionado solicita urn estudo a respeito da 
possibilidade de o municipio conceder isen^ao de taxa de funeral as familias das pessoas doadoras de 
orgaos.

Pois bem. Inicialmente cabe esclarecer que a isengao fiscal e a dispensa
legal do pagamento do tribute devido.

Portanto, nao faz parte do poder discricionario da Administra?ao 
Publica, ou seja, nao se enquadra dentre os atos administrativos em que o gestor possui parcela de 
liberdade para adotar no caso concreto a solugao mais adequada para satisfazer o interesse publico.

A isengao necessita de previsao legal para ser exercida.

No municipio de Cajamar, as hipoteses de isen^ao das taxas de servifos 
funerarios sao tratadas nos artigos 90 a 92 da Lei Complementar n9 69, de 22 de dezembro de 2005.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protest© de estima e distinta consideragao.

Atenciosamente,

or: PAR TAM E NTG T?CN ICO 
LEGi SLATi VO

A' ?=■ .r— -r- l • • ,—, r-io

^ 41iOV 2021MICHAEL tAMPOS CUNHA 
Secretario Municipal da Fazenda /ra>

(11) 4446 - 7693 - PRA£A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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ESTADO DE SAO PAULO

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005LEI COMPLEMENTAR N° 069

“DISPOE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO 
SERVIQO FUNERARIO MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

CAPITULO I

NATUREZA E EXECUQAO DOS SERVIQOS

O Servigo Funerario Municipal sera executado a cargo exclusive daArt. 1°.
Municipalidade, obedecendo-se as normas contidas nesta Lei Complementar, 
com as seguintes atribuigoes:

I - remogao de cadaver, salvo nos casos em que deva ter autorizagao ou ser
processada pela autoridade policial competente;

II - transporte funebre para outros municipios, observadas as exigencias
legais;

III - emissao de declaragao de obito e providencias administrativas junto ao
cartorio de registro civil competente;

IV - transporte de artigos proprios de sua atividade';

§ 1°. O Servigo Funerario Municipal podera ainda:

I - adquirir e fornecer urnas funerarias para as pessoas residentes no
Municlpio de Cajamar;

II - fornecer paramentos, flores, velas, mantilhas e todos os outros artigos
pertinentes.

§ 2°. Os pregos dos itens indicados no paragrafo anterior serao fixados por 
Decreto.

O Servigo Funerario Municipal e dirigido pelo Chefe de Divisao do
c do o

Art. 2°.
Servigo Funerario e Velorio, que coordenara, organizara e supervisionaja 
servigo e trabalho afeto a esse orgao flinerarioV / l

-k
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ESTADO DE SAG PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 2

CAPITULO II

GENERALIDADES

Os cemiterios serao estabelecidos em terrenos previamenteArt. 3°.
escolhidos pela municipalidade atendendo as prescripoes de higiene e demais 
aspectos ambientais pertinentes, ao solo e do local.

Os cemiterios deverao ser arborizados, com arvores adequadas, queArt. 4°
nao produzam raizes capazes de prejudicar os tumulos e os calgamentos e nem 
galhos extensos tornando densa a arborizapao a ponto de prejudicar a circulapao 
de ar e a evaporapao da umidade telurica.

Os cemiterios deverao ser cercados por muros, com altura minimaArt. 5°.
de 2,20 m., bem como, deverao ser constituidos de quadras, as quais serao 
separadas por mas, e estas, subdivididas em sepulturas.

§ 1°. A area de sepultamento devera manter recuo minimo de 5m (cinco metros) 
em relapao ao perimetro do cemiterio, destituida de qualquer tipo de 
pavimentapao ou recobertura de alvenaria, destinada a implantapao de uma 
cortina constituida por arvores e arbustos adequados, preferencialmente de 
essencias nativas.

§ 2°. Parte dessa faixa podera ter 20% (vinte por cento) em sua extensao linear 
destinada a edificios, sistema viario ou logradouro de uso publico.

As quadras, mas e sepulturas deverao conter indicapoes. As 
sepulturas serao numeradas com algarismo arabico (1,2,3, etc), todas as quadras 
serao indicadas por letras e todas as mas serao numeradas, sendo os numeros 
escritos por letras (urn, dois, etc).

E obrigatoria a existencia de velorios nos cemiterios existentes no

Art. 6°.

Art. 7°.
municipio.

Paragrafo Unico. O velorio tera comunicapao com a area de uso publico, de 
modo a permitir o acesso de pessoas, devendo conter escritorio para expediente 
administrative.

Havera nos cemiterios um local, denominado de capela, para pratica
sem emblemas ou alegorias

Art. 8°.
de cerimonias de qualquer culto religioso 
permanentes, que distingam credos religiosos.

Paragrafo Unico. Qualquer seguidor podera levar os objetos de sua religiao 
a cerimonia, que anteceda ao sepultamento, jobjetos estes que deveraojser 
retirados logo que o ato tiver sido realizadp/^ J /T

para
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ESTADO DE SAG PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 3

Nos cemiterios devera ser feitos os sepultamentos sem indagagaoArt. 9°.
de crenga religiosa do falecido, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica 
dos respectivos ritos, em relagao aos seus seguidores, desde que nao ofendam a 
moral publica e as leis.

No Municipio poderao existir as seguintes modalidades deArt. 10.
cemiterios:

cemiterios horizontais tradicionais, nos quais serao edificadas construgdes 
tumulares;

cemiterios parques ou jardins; sendo estes predominantemente recobertos 
por jardins, isento de construgoes tumulares, e nos quais as sepulturas 
serao identificadas por uma lapide, ao nivel do chao, e de pequenas 
dimensoes.

II-

CAPITULO III

DAS CONCESSOES

Nos cemiterios tradicionais, poderao ser concedidos o uso deArt. 11.
terrenes, nos limites de possibilidade de existencia, tao somente a particulares, 
familiares, sociedades civis, instituig.oes, irmandades ou confrarias religiosas, 
deste Municipio, mediante requerimento expresso. pelo interessado ao Prefeito 
Municipal.

Paragrafo Unico. Se a concessao de uso a ser feita, abranger mais de uma area 
podera o concessionario ocupar o intervalo existente entre os terrenes.

Art. 12.
sepultamento de menores de 06 anos, as quais serao destinadas para uso geral, 
nao podendo em hipotese alguma, serem feitas concessoes destas, tanto a prazo 
fixo ou indeterminado.

Em todos os cemiterios havera quadras exclusivamente para

E vedado qualquer tipo de concessao nos cemiterios do tipo parque 
ou jardim, ficando nestes cemiterios o uso exclusive de sepulturas gerais.
Art. 13.

Nestes cemiterios, as concessoes poderao ser:Art. 14.

prazo fixo;

II - prazo indeterminado;

III - perpetuas.

★
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ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 4

A concessao de sepultura a prazo fixo se entende a feita peloArt. 15.
penodo de 05 (cinco) anos, a contar do requerimento inicial, devendo apos este 
periodo de concessao, nao havendo renovagao da mesma, os restos mortals 
serem removidos, dentro de no maximo 30 (trinta) dias.

Paragrafo Unico. A concessao de uso de sepultura podera ser renovada por 
iguais periodos, mediante pagamento das respectivas taxas, desde que exista 
disponibilidade, a criterio do Chefe de Divisao do Servigo Funerario e Velorio.

Art. 16.
possivel em terrenos que tenhanv sido construidos tumulos com gavetas 
subterraneas, observado o artigo 49 desta Lei Complementar.

§ 1°. Esses tumulos podem ser construidos nos terrenos que ainda nao tenham 
sepultamentos, ou depois de decorridos os prazos legais.

§ 2°. Com a entrega do Tltulo de Concessao de Uso de Terreno por prazo 
indeterminado, o concessionario obriga-se ao pagamento de uma taxa anual de 
manutengao do cemiterio.

Art. 17.
construgoes tiverem sido definitivamente executadas.

A concessao de sepultura a prazo indeterminado somente sera

Nas gavetas so poderao ser feitos sepultamentos, depois que as

Paragrafo Unico. Caso nao tenham sido previamente concluidas as obras, o 
sepultamento sera feito em terreno da quadra geral, para terminado o prazo legal

restos mortais transferidos para a sepultura dede sepultamento, ser os 
concessao.

Sendo constatada que qualquer sepultura de concessao, achar-seArt. 18.
em abandono ou rulna, sera o titular notificado para que efetue os reparos
necessarios.

Na hipotese do concessionario nao ser localizado, a notificagao sera 
feita atraves de Edital a ser fixado em quadro proprio na Administragao do Servigo 
Funerario, e publicado uma vez em impresso oficial e em tres vezes em dias 
alternados no jornal de circulagao do municlpio, fixando-se o prazo de 90 
(noventa) dias para o cumprimento do exigido.

§ 1°. Ao fim de 90 (noventa) dias, nao sendo a notificagao atendida a contar do 
recebimento da notificagao ou da publicagao no jornal oficial a concessao do 
terreno sera declarada extinta por ato do Prefeito providenciando o administrador 
a remogao dos restos mortais, para o nicho, quando o tiver, respeitando o prazo 
legal de sepultamento.

§ 2°. Declarada a extingao da concessao e efetuada a 
existentes na sepultura, o terreno podera ser cgncertk

Art. 19.

remogao dos restos mortais 

o a outrem./l/v★
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ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 5

O requerimento para concessao devera ser instruldo com osArt. 20.
seguintes requisitos:

I - copia dos documentos do requerente, tais como: Registro Geral (R.G.), 
Cadastre de Pessoa Fisica (CPF), Comprovante de Residencia, Tltulo de 
Eleitor, bem como quando se tratar de pessoa juridica: Cadastre Nacional 
de Pessoa Juridica (CNPJ) e atos constitutivos;

II- assinatura do requerente, em termo proprio de concordancia com as 
exigencias sanitarias e disposigoes legais e regulamento do Cemiterio e 
sepultamento;

III- pedido de concessao com a indicagao de prazo, fixo ou indeterminado;

IV- certidao de obito, quando for o caso.

O requerimento devera center nome completo, qualificagaoArt. 21.
documento de identidade, sem abreviagoes, especificando enderego, bairro, 
cidade e estado.

O deferimento do pedido de concessao de uso de terreno doArt. 22.
cemiterio fica vinculado ao pagamento integral da taxa de concessao.

Paragrafo Unico. A Administragao do Cemiterio sempre se manifestara, nos 
pedidos de concessao ou renovagao, acerca da disponibilidade de terreno, 
indicando a area e quadra.

Art. 23.
desde que devidamente autorizada pelo titular da concessao ou por seu 
procurador legalmente investido de pdderes e autorizagao para este fim.

Art. 24.
de seus titulares ou herdeiros a qualquer transagao, comercio, doagao ou 
transferencia a terceiros.

Nos terrenos concedidos podera ser sepultada qualquer pessoa

As concessoes de uso de terrenos nao poderao ser objeto por parte

Ocorrendo outro sepultamento nos terrenos concedidos a prazo fixoArt. 25.
antes do termino da concessao, nao havendo interesse na renovagao prevista no 
paragrafo unico do artigo 15, considerar-se-a a concessao prorrogada pelo prazo 
legal de sepultamento.

Nos terrenos concedidos a Prazo Fixd, exauridos os prazqs deArt. 26.
Concessao ou os prazos legais de sepultamento, devem os interessados re 
os restos mortais dentro do prazo de 30 (trintqjdias/__------f

ver

;
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ESTADO DE SAG PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 6
anos devidamente notificadas pessoalmente ou atraves de 

seilo os restos mortals removidos para o Relicano, podendo§ 1°. Se nao o fizerem 
orgaos de imprensa, l 
a criterio da Administragao o terre.no concedido a outrem.

Sprao retirados os materials neles colocados, nao
direito de reclamar qualquer indemzagao ou beneficio.

ser
assistindo ao

§ 2°
concessionario o

Art. 27. N=s sepulturas “"“"f
os interessados colocar cruzes, grade , p com emprego de flores e
construir tumulos, podendo fazer ^ executar outros melhoramentos
arbustos, de acordo com o piano do Cemiteno, e executar ouu
e benfeitorias.

concessao.

§ r. o SSt
SS'd““ assumtiAperante a P,.?.i.ara »s .bngapa.s ralar.a... A oono.s.ao.

concessao podera ser transferida a mais de uma
§ 2°. Em nenhuma hipotese a 
pessoa.

julgadas necessarias a higiene do Cemiterio.

Art. 30.
dependem de reparagao ou reforma e as 
considerados em abandono ou ruina.

1^0^ 

a vistoria.

os ttma,o. ,ue nao >»'•- serao

"‘"SriSSs0 s^nd^
concessao de uso do terreno./ — ^

vque

/
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ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar n° 069, fls._7

S 3°. Ao fim de 30 (trinta) dias, nao sendo a notificagao atendida, a contar da 
publica?ao, a concessao do terreno sera declarada extinta, por Decreto do 
Prefeito Municipal, e adotadas as providencias contidas no artigo 26, §§ 1 e ^ .

Art. 31. Na hipotese de falecimento de pessoas que reconhecidamente 
tenham prestado relevantes servigos publicos a Patria ou a Cidade, o Prefeito 
podera outorgar a Concessao de Sepultura Perpetua, ficando a cargo a 
municipalidade a construgao e manutengao do tumulo.

As sepulturas perpetuas serao conservadas pela Prefeitura, que devera
titulo do homenageado, datas do§ 1°.

inscrever os motivos da homenagem, nome e 
nascimento e falecimento e outros dados julgados oportunos, convementes ou
necessarios.

§ 2°. Na sepultura perpetua, somente a pessoa designada podera all 
sepultada, nao podendo estender o direito a qualquer outra pessoa.

ser

CAPITULO IV

DAS SEPULTURAS E DOS TUMULOS

Art. 32. As sepulturas para enterramento de cadaveres de adultos devem ter 
a profundidade minima de 1,55m, o comprimento de 2,20m e a largura de 0,80m

6 1 0 As sepulturas destinadas a menores de 12 anos e as maiores de 07 anos e 
dia, terao a profundidade minima de 1,32m, o comprimento de 1,80m e a largura

de 0,50m.

dia, terao a profundidade§ 2°. As sepulturas destinadas a menores de 07 anos e 
de 1,10m, o comprimento de 1,30m e a largura de 0,40m.

§ 3°. Entre as sepulturas havera urn espago 
comprimento, quanto no lado da largura.

§ 4°. As sepulturas de concessao a prazo fixo 
de 2,40m x 2,30m, respectivamente frente e fundo das quadras.

de 0,50m, tanto no lado do

indeterminado terao a superficieou

6 5° Quando por qualquer motivo, urn terreno ficar com maior area do que o
mention ado, L qnal, portw nao cdibam du.s ***£«* 

regulamentares, podera esse ser objeto de uma so concessao, desde que

interessado pague as taxas devidas.

As sepulturas sao inviolaveis, nao pofiendo ser removidos cadaveres
de exumagoes, sendo proibidas as 

.s-sepulturas ou de tumutasJl/
Art. 33.

restos mortais, a nao ser nos casosou
praticas de qualquer

i
/★
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ESTADO DE SAG PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 8

Nas sepulturas dos cemiterios tradicionais poderao ser colocadasArt. 34.
cruzes, grades e flores, conforme normas do cemiterio.

CAPITULO V

DAS CONSTRUgOES FUNERARIAS

As construgoes funerarias como sendo tumulos comuns ou com 
gavetas, reforma ou reparagoes, so poderao ser executadas apos a obtengao de 
Autorizagao feita pela Administragao do Cemiterio, mediante requerimento, 
devendo obedecer ao padrao de seguranga e estabiiidade, desde que a parte 
interessada comprove o pagamento das taxas devidas.

Art. 36.
de comunicagao a Administragao do Cemiterio, para que seja dada a devida 
licenga, mediante a comprovagao de pagamento das taxas devidas.

Paragrafo Unico. Consideram-se pequenas obras, a colocagao de lapides nas 
sepulturas, a construgao de pequenas colunas comemorativas, a instalagao de 
grades, pilares com correntes e outras de carater provisorio a juizo do 
Administrador.

Art. 35.

As pequenas construgoes ou melhoramentos, tambem dependerao

A Administragao do Cemiterio fiscalizara a execugao dasArt. 37.
construgoes, impedindo irregularidades.

O Administrador nao tera nenhuma intervengao perante osArt. 38.
concessionaries de sepulturas no edntrato das construgoes ou reformas, salvo 

pontos que forem prescritos nesta Lei Complementar ou em qualquer outra 
disposigao legal que esteja em vigor.
nos

Os tumulos comuns compreendem as muretas construidas comArt. 39.
alvenaria com espessura de 10 cm e de 40 cm de altura, assentes sobre a massa 
de cimento, cal e areia, e serao revestidas com a mesma massa nas partes 
laterals, e com cimento e areia na parte superior e preenchido com terra.

Fica vedada a construgao de tumulos com gavetas acima do nivel doArt. 40.
solo.

Os tumulos subterraneos com gavetas destinadas a sepultamentoArt. 41.
guarda de restos mortais exumados, nao terao a profundidade superior a 02 

metros e, terao as dimensoes internas de 2,20 metros de comprimento por 1,60
ou

metros.de largura.

Paragrafo Unico. As gavetas terao 0,70 crp da largura e 0,50 cm de alti

V•k
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ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar n° 069, fls. 9

Os tumulos com gaveta serao construidos de acordo com asArt. 42.
seguintes exigencias:

os alicerces e as paredes laterals terao a espessura de 15 cm; os pisos 
terao no mmimo 07 cm e o teto sera de concrete com igual espessura.

e tetos serao feitos com material que oferega totalas paredes, pisos 
vedagao;

as portas serao de grades de aluminio, ferro ou bronze, instaladas no 
ponto elevado da construgao, medindo 0,80 cm de largura e 01 metro de 

altura;

as construgoes elevadas nao poderao ultrapassar a 1,30 m de altura,

II-

III-

IV-

devera haver um ressalvo de 15 cm entre a sepultura e a construgao 
elevada, de forma a nao permitir entrada de agua.

V-

Logo que seja concluida qualquer construgao, deverao os materiais 
imediatamente removidos pelo responsavel da construgao deixando

de nao o fazendo, serem os materiais 
direito de reclamar qualquer

Art. 43.
restantes ser
perfeitamente limpo o local, sob pena 
retirados, nao assistindo ao concessionario o 
indenizagao ou beneficio.

Art. 44. Durante a construgao, o encarregado da mesma devera apos deixar 
o trabalho, proceder a limpeza diaria dos locais que circundem a respectiva

de nao o fazendo ser aplicada multa diana no valor
UFM, ateconstrugao, sob pena _ _ . r .

equivalente a 10% (dez por cento) da Unidade Fiscal do Mumcipio
que efetivamente se cumpra a obrigagao.

Fica proibida a utilizagao ou uso de qualquer ferramenta, utensilio ou
Art. 45.
material do cemiterio por parte de terceiros.

Art. 46. Sera permitido o prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da 
entrega do titulo de concessao de uso, para que as construgoes estejam 
definitivamente concluidas, sob pena de perda da concessao de uso do terreno, 
nao assistindo ao concessionario reclamar qualquer indenizagao ou beneficio.

Art. 47. As sepulturas tipo carneiro serao construidas com alvenaria de 
tijolos assentes sobre massa de cimento e areia, e terao as dimensoes mternas 

de 2,20 m de comprimento e 0,80 cm de largura.

Paragrafo Unico. Serao cobertas com lages de concrete, assente argamassa de 

cimento e areia.

he bouver sido construido, pode'superficie de temeno onSobre aArt. 48.
ser colocadas lapides. /★ /

/
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Lei Complementar n° 069, fls.10

As sepulturas tipo cameiro somente poderao ser construidas pelaArt. 49.
Administragao Municipal.

Art. 50. As construgoes em terrenes temporaries apenas serao de tumulos 
comuns e nao serao ressarcidos, depois de transcorrido os prazos para 
exumagao, podendo ser demolida ou utilizada pela Administragao do Cemiterio.

CAPITULO VI

DOS SEPULTAMENTOS

Ocorrido obito, este devera ser atestado pelo medico ou declaradoArt. 51.
por autoridade policial, para expedigao de certidao, pelo Cartorio.

Art. 52. A declaragao por autoridade policial competente se 
casos de acidente, assassinatos ou suicidios, devendo sempre que possivel 
recorrer ao Medico, para atestar o obito.

reserva aos

O cadaver nao podera permanecer insepulto, no velorio, apos 24Art. 53.
boras de obito e nem na casa quando velado em domicilio.

qualquer outro motivo, tiver queArt. 54. Quando por motives familiares, ou 
ser ultrapassado o prazo estabelecido no artigo anterior, o corpo devera ser 
submetido a processo de conservagao, arcando os responsaveis com os custos 

deste procedimento.

Art. 55. Nos casos de envio do corpo a outro municipio, devera alem de 
atender ao disposto na parte final do artigo anterior, ser colocado em caixao 
apropriado ao translado e acompanhado de ordem escrita da autoridade policial
competente.

Art. 56. No caso de ter side a causa da morte molestia contagiosa ou 
epidemica, o sepultamento podera ser feito com autorizagao de tecnico da 
Diretoria Municipal de Saude, a vista, porem, do atestado medico, ou na falta 
deste, de declaragao escrita de duas pessoas devidamente qualificadas, as quais 
tenham presenciado ou verificado o obito.

O atestado de obito feito pelo medico deve center tanto quantoArt. 57.
possivel, as seguintes indicagoes:

dia, bora, mes e ano do falecimento;

lugar do falecimento com indicagao do municipio a que pertence o morto,

o nome, sobrenome, sexo,
(cedula de identidade, CPF), naturaljdade

I-

II-

idade, estado civil, profissao, dados cadastraisIII- / cia;★
4-
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sobrenomes, profissao, naturalidade e residencia dos pais doIV - os nomes 
falecido;

V- causa da morte.

for levado aoArt. 58. Se algum cadaver, por questoes excepcionais 
cemiterio sem Atestado Medico ou Declaragao de obito, o sepultamento so se 
realizara mediante Guia da Autoridade Policial Competente, a qual devera confer 
as indicagoes obtidas nas averiguagoes procedidas, bem como quais foram essas 
averiguagoes.

Se a autoridade competente demorar em proceder as diligencias 
mencionadas no artigo 52 e o cadaver estiver em principio de putrefagao, o 
Administrador do Cemiterio determinara que o enterramento seja feito em 
sepultura separada, de tal modo que, sem perigo de confundir-se com outro, 
possa o cadaver ser exumado se a autoridade competente o ordenar, para os 
exames necessarios.

Art. 59.

Art. 60. Nos casos indicados no artigo 58, o registro de sepultamento se fara 
de acordo com a guia policial, sendo que o registro de enterramento contera

indicagoes que puderam ser obtidasexpressamente a providencia tomada 
com a inspegao ocular, tais como: idade presumivel, cor, sexo, altura, etc.

e as

Todo cadaver sera sempre sepultado em caixao apropriado.

Em cada sepultura so se enterrara urn cadaver de cada vez, salvo o

Art. 61.

Art. 62.
do recem-nascido com sua mae.

Art. 63. O horario dos sepultamentos sera diariamente, das 08:00 as 16:00 
boras, podendo se estender em casos excepcionais ate as 17:00 boras, a criterio 
do Chefe de Divisao do Servigo Funerario e Velorio.

Os sepultamentos obedecerao as normas legais e do Cemiterio, 
devendo os cadaveres se encontrar em caixoes proprios.
Art. 64.

CAPITULO VII

DAS INUMAQOES, EXUMAQOES E TRANSLADAQOES

exumagao, independentemente deDecorridos os prazos para
mortals serao removidos para os nichos existentes nos

Art. 65.
notificagao os restos 
Cemiterios.

§ 1 0 No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetiva remogao dos rest03 
mortals para os nichos, os interessados deverao maPlifestar o desejo de queues 
permanegam ali, devendo efetuar o pagamerfiojia^axa anual corresponp^rjttq.'

★
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§ 2°. Caso os interessados nao efetuem o pagamento das taxas, os restos mortals 
serao removidos para os Ossarios Gerais, existentes nos Cemiterios.

Art. 66. Nos terrenos concedidos a prazo fixo do Cemiterio Municipal, tenha 
ou nao expirado o prazo de concessao, sera sempre cobrada a taxa de 
exumagao, quando esta tiver de ser feita a pedido do interessado.

Art. 67'. A exumagao somente podera ser feita:

I - quando autorizada por Decreto do Prefeito;

il - se for requisitada, por escrito, por autoridade Judicial ou Policial 
competente, em consequencia de diligencias no interesse da justiga, sendo 
esta exumagao feita na presenga da autoridade que houver requisitado a 
diligencia;

III - quando decorridos os prazos legais, nao necessitando de novos avisos ao
interessado, visto na Nota de Atendimento e Aviso de Exumagao, 
entregues no dia do sepultamento estar explicitado o aviso sobre a 
exumagao bem como a data da exumagao;

IV - quando requerida por escrito por pessoa interessada, devendo declarar.

a) motivo do pedido;

b) consentimento da autoridade policial, com jurisdigao em todo o 
municipio, para transladagao dos despojos para outro cemiterio, dentro 
ou fora do municipio;

c) pagamento das taxas correspondentes;

d) consentimento da autoridade consular respectiva, se for feita exumagao 
para transladagao para pais estrangeiro.

V - somente em dias uteis, das 09:00 as 16:00 boras.

Art. 68. Quando a exumagao for feita para transladagao para outro cemiterio, 
dentro ou fora do municipio, o interessado devera apresentar previamente a urna 
adequada para esse fim.

......j Sera fornecida pela Administragao, certidao de exumagao,^bem
como, se for o caso, com todas as indicagoes necessarias para a transladagao.

As requisigoes de exumagao para diligences a bem do interesse c^a 
justiga, podem ser feitas diretamente ao Administrador, bem como 
para inumagao imediata. ^7

Art. 69.

Art. 70.
as exum

~k
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O Livro de Registro de Sepultamento devera ter a margem direita oArt. 77.
numero de ordem, sucessivamente, desde o primeiro ate aquele com que se der 
por findo o Cemiterio.

o registro devera ser feito em ordem cronologica, de hora, dia, mes e ano e 
no mesmo dia do sepultamento;

I-

II- o registro contera os nomes e todos os dados exatamente como estiver 
descrito nas Certiddes, Atestados, Guias e Declaragdes para 
sepultamento;

o registro contera a designagao da especie do numero da sepultura, da rua 
e da quadra de inumagao;

III-

nao podera haver emendas, rasuras, borroes ou substituigdes de qualquer 
natureza, e deve ser escrito por extenso, sem abreviagdes.

IV-

No Livro de Concessao contera o registro e designagao da especieArt. 78.
do numero da sepultura, da quadra e da rua, e o numero do Processo 
Administrative que deu origem a concessao.

Paragrafo Unico. O registro contera o nome do titular e seu enderego atual e os 
nomes das pessoas falecidas e a data do falecimento, sempre com a indicagao 
dos dados cadastrais (cedula de identidade, CPF).

O Livro de Exumagao devera ter a margem direita, o Numero deArt. 79.
Ordem, sucessivamente, desde o primeiro ate aquele com que se der por findo o 
Cemiterio.

o registro devera ser feito em ordem cronologica, de hora, dia, mes e ano 
da exumagao e remogao;

devera center a designagao da especie do numero da sepultura e da 
quadra de onde serao exumados os restos mortais;

sera consignado o numero da sepultura e da quadra onde serao 
reinumados os restos mortais ou o cemiterio para onde serao transladados;

II-

III-

devera center o nome e todos os dados exatamente como contiver na 
Certidao de 6bito;

IV-

o registro devera ser lavrado pelo funcionarid responsavel, por extenso^ 
sem abreviagoes, nao devendo havej-err^ndas, rasuras, borroes^ oiij 
substituigdes de qualquer natureza. '—'if /\!

V-

★



''Piel'ei/nta (/o JL o/MMna/i/tm tct/if
dSTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar no 069,fls. 13

O Administrador providenciara a indicagao da sepultura, a respectiva
novo

Art. 71.
abertura, o transporte do cadaver para o local da necropsia, e o 
sepultamento imediatamente depois de terminadas as diligencias requisitadas. 
Todos esses atos se farao na presenga da Autoridade que houver feito a
requisigao.

Nenhuma exumagao podera ser feita em tempo de epidemia, salvoArt. 72.
aquelas autorizadas pela Autoridade Sanitaria.

Nos terrenes onde forem feitas exumagoes, poderao serfeitas novasArt. 73.
inumagoes.

O prazo minimo para exumagao e fixado em 03 (tres) anos,Art. 74.
contados da data do obito, sendo aumentados para 05 (cinco) anos em casos
especiais.

Paragrafo Unico. A pedido da Autoridade Judicial ou Policial, ou ainda, em caso 
de interesse publico comprovado, poderao ser alterados os prazos referidos neste 
artigo, a criterio da Autoridade Sanitaria.

CAPITULO Vlil

DOS LIVROS E REGISTROS

No Cemiterio serao usados os seguintes Registros:Art. 75.

I - de Concessao;

II - de Nota de Atendimento;

III - de Declaragao de 6bito;

IV - de Sepultamento;

V - de Exumagao;

VI - de Reinumagao.

Os livros deverao ter as paginas numeradas sucessivamente no ladArt. 76.. 
direito. /) A

■k



f!o - iitn l iei fUx a/tmia/t/
ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar no 069, fls.15

CAPITULO IX

DAS PROIBIQOES

E PROIBIDO, expressamente, em quaisquer partes do Cemiterio:Art. 80.

escalar muros;

II - subir as arvores e as sepulturas;

III - pisar nas sepulturas;

IV - praticar atos que, de qualquer modo, prejudiquem os tumulos, as
canalizaqdes, as sarjetas ou quaisquer partes do Cemiterio;

V - lanqar papeis, folhas, pedras ou objetos, bem assim, qualquer qualidade/
quantidade de lixo, em qualquer ponto do Cemiterio;

VI - fazer operaqoes fotograficas, sem permissao especial da Prefeitura;

VII - prejudicar, estragar ou sujar as sepulturas e tumulos vizinhos daquela ou
cuja conservagao estiver se cuidando ou construindo;

VIII - gravar inscrigoes ou epitafios na cruzes, monumentos ou pedras tumulares, 
autorizagao da Administragao, devendo tal autorizagao ser escrita,

bem como, devendo aqueles estar corretamente escritos e regidos;

IX - fazer instalagoes para vendas ou negociagoes de qualquer natureza, as
portas do cemiterio. Nos casos de coletas para fins beneficentes, nos dias 
permitidos, das maes, dos pais e finados, sem perturbar a ordem, somente 
serao permitidos mediante requerimento e apos autorizagao da 
Administragao Publica;

X - instalar ou colocar nas sepulturas, vasos ou quaisquer recipientes que
possam armazenar agua, provocando juntada de moscas, insetos ou 
outras larvas;

XI - rabiscar os monumentos ou pedras tumulares;

XII - pregar anuncios, quadras ou o que quer que seja nos muros e nas portas;

XIII - fazer trabalhos de construgao de aterro ou de plantagao nos domingos,
salvo em casos urgentes e com licenga da Administragao.

sem

Art. 81. Fica permitida a inscrigao em idioma estrangeiro, sobre °stV 
Cemiterio Municipal, exceto no que se refere a id^ntidadedo falecido/ J

los
no

★
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Paragrafo Unico. Os dizeres referentes a identifica?ao dos tumulos, deverao seir 
expresses em Lingua Portuguesa.

Art. 82.
os casos de exumagao competente, autorizada, e bem assim a pratica de 
qualquer ato que importe violaqao das sepulturas, tumulos ou mausoleus.

E proibida a remogao de cadaveres ou de ossos do Cemiterio, salvo

Art. 83.
qualquer servigo de estranhos, como construgoes de tumulos, jardins, limpeza ou 
outros servigos, sendo vedado de receber donatives em pecunia ou de qualquer 
especie.

E proibido a qualquer funcionario incumbir-se no Cemiterio, de

CAPITULO X

DO EXPEDIENTE, DA VISITAQAO E DAS TAXAS DE SERVIQOS

Art. 84. O Cemiterio estara aberto diariamente das 08:00 as 17:00 boras.

Art. 85.
fixando as tabelas de pregos que devem ser cobrados pelos diversos servigos 
prestados pela Municipalidade:

Paragrafo Unico. O pagamento dos servigos realizados fora do horario de 
expediente bancario poderao ser pages, em casos excepcionais, no escritorio da 
Administragao do Cemiterio, mediante a emissao de recibo, o qual fara o 
recolhimento a Tesouraria da Prefeitura, no primeiro dia util subsequente.

Art. 86.
expediente, devendo as pessoas ali se comportar com o maximo de respeito e 
trajarem-se decentemente e adequadamente.

Art. 87.
Guarda Municipal.

Art. 88. E vedada a entrada nos Cemiterio 
ambulantes, as criangas nao acompanhadas,/aos alunos de escola em passejp 
sem o acompanhamento de responsaveLda erytidade estudantil, aos indivi^gqs 
seguidos de caes ou de outros animais./

No escritorio do Velorio, ficara exposta a legislagao municipal

As visitas do Cemiterio serao permitidas em todo o seu horario de

A vigilancia e guarda dos Cemiterios e Velorio ficara a encargo da

s aos ebrios, aos mercadores

/

/

★
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CAPITULO XI

DOS PAGAMENTOS

Art. 89. O recolhimento de toda e qualquer taxa de servigos de cemiterio e 
feito no ato da prestagao dos servigos ou antecipadamente.

§ 1°. As taxas de concessao de uso de terreno do cemiterio poderao 
parceladas em ate 10 (dez) 
consecutivos.

ser
com pagamentos mensais, iguais evezes

§ 2°. A criterio da Administragao Publica, as demais taxas existentes poderao 
parceladas em ate 03 tres vezes, i 
consecutivos, mediante requerimento do contribuinte.

ser
com pagamentos mensais, iguais e

CAPlTULO XII

DAS ISENQOES

Art. 90.
termo, sem recursos financeiros, poderao ser isentos do pagamento das taxas 
referentes aos Servigos Funerarios prestados pela Municipalidade, mediante a 
apresentagao de Requerimento ao Servigo Social.

Aos Municipes comprovadamente pobres na acepgao juridica do

Art. 91. O Requerimento devera ser instruido com Declaragao de Pobreza, 
documentos pessoais, alem de subsidies indicatives da ausencia de condigoes de 
pagamento das taxas.

Art. 92.
sepultamentos ocorrerem em urnas populares, salvo casos excepcionais, nos 
quais as pessoas falecidas tenham que ser enterradas em urnas especiais, 
considerando-se urn ou mais dos fatores abaixo:

As isengoes ocorrerao tao somente nos casos em que os

I- obesidade;

II- altura;

III- falta de urna popular.

★
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CAPITULO XIII

DISPOSigOES FINAIS E TRANSITORIAS

Serao os da Legislagao anterior, os prazos, quando reduzidos por 
esta, nos casos em que os Requerimentos tenham sido apresentados ate a data 
em que esta Lei Complementar entrara em vigor.

Art. 94.
renovapoes das concessoes de uso vencidas ate a data da publicapao desta Lei 
Complementar, terao desconto de 50% (cinquenta por cento) para pagamento 
ate 03 (tres) parcelas, mensais, iguais e consecutivas, desde que seja requerida 
pelo Interessado a renovapao no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da publicapao desta .Lei Complementar.

As taxas devidas pelo uso efetivo ou potencial dos servipos 
prestados pelo Servipo Funerario Municipal estao fixadas no Anexo I desta Lei 
Complementar.

Art. 96. As despesas decorrentes da execupao da presente Lei 
Complementar serao suportadas por conta de dotapoes orpamentarias vigentes, 
suplementadas se necessario.

Art. 93.

Flavendo disponibilidade, a criterio do Administrador do Cemiterio, as

em

Art. 95.

Art. 97. Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicapao.

Art. 98. Revogam-se todas as dispo'sipoes em contrario, em especial a Lei n° 
215, de 30 de setembro de 1.966, a L^i n° 509, de 02 de setembro de 1.983 e a 
Lei n° 538, de 02 de julho de 1.984. /

Prefeitura do Municip o de Cajamar, 22 de dezembro de 2005

ib^DC/tiA^
ESSIAS C,

Pref^itb Munici 3a

ROBERTO VANDERLEI
Diretor de Administrapao

NTOS

Publicada e Registrada na Secretaria da Diretoria Municipal de Administrapao da 
Prefeitura do Municipio de Cajamar, aos vinte e dois dias do mes de dezembro do 
ano de dois mil e cinco.★
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ANEXO I

1. Taxa de concessao de terreno por prazo determinado 5,60 UFM

2. Taxa de renovagao da concessao de terreno por prazo 

determinado
2,00 UFM

3. Taxa de concessao de terreno por prazo indeterminado:

3.1. um terreno com uma gaveta

3.2. um terreno com duas gavetas
7,84 UFM

10,60 UFM

3.3. um terreno com tres gavetas 14,40 UFM

3.4. tres terrenos com quatro gavetas

3.5. tres terrenos com seis gavetas

19,46 UFM

25,27 UFM

4. Taxa anual de manutengao do cemiterio, para concessao por

prazo indeterminado
0,40 UFM

5. Taxa de licenga para construgao ou reforma tumular 0,35 UFM

6. Taxa de utilizagao de nichos (por ano) 0,35 UFM

7. Taxa de utilizagao do velorio para sepultamento em outro Municipio:

7.1. ate 12 (doze) horas 0,30 UFM

7.2. por hora excedente a decima segunda 0,04 UFM

8. Taxa de sepultamento:

8.1. Sepultura comum 0,50 UFM

8.2. Sepultura com gaveta 0,70 UFM

9. Taxa de exumagao 0,70 UFM

10. Taxa de entrada de ossada no cemiterio 0,70 UFM

★



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 315/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, estude junto aos orgaos competentes da 
municipalidade, a possibilidade de isentar a familia do doador de orgaos do 
pagamento de taxas, emolumentos e tarifas em razao da realizagao do funeral.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao considerando que o Dia Nacional de 
Doagao de Orgaos e Tecidos e celebrado neste mes, no dia 27, e buscando a 
conscientizagao da populagao sobre a importancia da doagao em todo o pais, 
conhecida como Setembro Verde.

Neste caso, ficara dispensado do pagamento da taxa de velorio e 
sepultamento, incluindo 50% de desconto para adquirir o espago para enterro 
no cemiterio, cabendo ao Poder Executive designar secretaria ou orgao 
competente para realizagao anual de campanha de conscientizagao e da 
doagao de orgaos.

Plenario Ver. Waldomiro dos S'antos, 08 setembro de 2.021.
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