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LEI Nº 068/2022

Dispõe sobre as normas que regulamentam
o funcionamento dos Cemitérios Públicos do
Município

de

Saubara

e

dá

outras

providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAUBARA, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento na Constituição Federal e na Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei
do Executivo nº 058/2022, transformado em 084/2022, na Sessão Ordinária realizada
em 26 de outubro de 2022 e Ela sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS CEMITÉRIOS

Art. 1º - A construção, o funcionamento, a utilização, a administração e
a fiscalização dos Cemitérios Públicos e a execução dos serviços funerários no
Município de Saubara reger-se-ão por esta Lei, observadas, as demais normas
específicas aplicáveis à matéria.
Art. 2º - A Prefeitura Municipal de Saubara fiscalizará o funcionamento dos
cemitérios existentes no Município, que deverão observar as normas contidas nesta Lei,
no que couber.
Art. 3º - Os cemitérios serão localizados em áreas aprovadas pelo
Município, observadas as prescrições de higiene e os seguintes requisitos:
I - Suas áreas serão delimitadas por muros de modo a impedir o acesso
de pessoas ao seu interior fora do horário de expediente e de animais a
qualquer tempo;
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II – Deverão dispor de sepulturas e gavetas erguidas verticalmente;
III - Em cada cemitério haverá pelo menos 01(um) velório, destinado à
permanência transitória de cadáveres, obedecendo os seguintes
critérios:
a) Construção simples, sem ângulos ou reentrâncias;
b) Claro e perfeitamente ventilado;
c) Piso impermeável com declividade necessária ao fácil escoamento
de água.
IV - Cada cemitério deverá ter instalações elétricas, abastecimento de
água, instalações sanitárias públicas e depósito de materiais e de
equipamentos;

V - Haverá ainda, em cada cemitério, dependências próprias para a
administração.
Parágrafo Único – A administração geral dos Cemitérios Públicos da
Prefeitura Municipal de Saubara será centralizada na Sede.

CAPÍTULO II
DOS SEPULTAMENTOS

Art. 4º - Nenhum sepultamento se fará sem a apresentação da Certidão
de Óbito fornecida pelo Cartório do Distrito da ocorrência do óbito, identificando-se,
através da assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE, pelo responsável do
falecido.

Parágrafo Único - Na impossibilidade de o Registro do Óbito ser
realizado antes do sepultamento, nos termos do Art. 78 da Lei Federal nº 6.015/73,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKU1Q0JDNUU1NDLENJNCRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Novembro de 2022
4 - Ano XIV - Nº 3378

Saubara

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA

este será feito mediante a apresentação da Declaração de Óbito devidamente
assinada, ficando o familiar obrigado a apresentá-la à Administração do Cemitério, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do falecimento.

Art. 5º - No Livro de Registro de Sepultamento, será feita a transcrição
dos dizeres que a Guia de Sepultamento contiver.

Art. 6º - Se algum cadáver for levado ao cemitério fora do horário de
funcionamento, sem a Guia de Sepultamento, ou se for encontrado no interior ou nas
portas do cemitério, o administrador deverá comunicar imediatamente à Prefeitura e
à Polícia.

Art. 7º - Se a autoridade competente demorar em proceder as diligências
e o cadáver estiver em princípio de putrefação, o administrador do cemitério
determinará que o sepultamento seja feito em sepultura separada, acompanhado do
testemunho de Autoridade Policial, de modo que sem perigo de confundir-se como
outro, o cadáver possa ser exumado mediante determinação da Autoridade
Judiciária.

Parágrafo Único - No registro de sepultamento constarão as
providências tomadas, e as indicações obtidas com a inspeção ocular, tais como:
idade presumível, cor, sexo, altura, tipo de cabelo, etc.

Art. 8º - São vedados os sepultamentos sem caixão, salvo nas hipóteses
de epidemias, lutas armadas ou catástrofe de qualquer natureza casos em que, se
absolutamente necessário, far-se-á uso do ossuário.
Art. 9º - Os sepultamentos não poderão em regra geral, ser feitos antes
de 24 (vinte e quatro) horas do momento do falecimento ou da sua constatação salvo:
I - Se a "causa mortis" for moléstia contagiosa ou epidêmica;
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II - Se o cadáver apresentar sinais inequívocos de princípio de
putrefação.
Parágrafo Único – Será exclusivamente da responsabilidade da família
do(a) falecido(a), a decisão sobre a hora do seu sepultamento.

Art. 10 - O cadáver não poderá permanecer insepulto após 36
(trinta e seis) horas do óbito, salvo se estiver embalsamado, ou se houver ordem
por escrito nesse sentido de Autoridade Judicial ou Policial competente.

Art. 11 - Cada cadáver será sempre sepultado em caixão próprio.

Art. 12 - Em cada sepultura só será enterrado um cadáver de cada vez,
no prazo estabelecido para manutenção, salvo o feto em virtude de óbito da sua Mãe.

Art. 13 - Nos casos de sepultamento de pessoas carentes, beneficiárias
do Serviço de Sepultamento Gratuito, a inumação deverá ocorrer no local destinado
para esse fim, exceto se a família do(a) falecido(a) optar pelo sepultamento em outro
local, devendo arcar com as despesas correspondentes.

Art. 14 - Os sepultamentos ocorrerão, sempre em ordem, de baixo para
cima, no caso de gavetas, e da esquerda para a direita, a iniciar à esquerda do
cemitério, de quem, posicionado no lado externo, olha para o portão de entrada,
respeitadas as concessões já realizadas.

CAPÍTULO III
DAS SEPULTURAS

Art. 15 - É vedada a aquisição de terreno na área dos Cemitérios
Públicos Municipais.
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Art. 16 - Os sepultamentos serão feitos em covas abertas em terreno ou
em gavetas indicadas pela Administração do Cemitério, mediante pagamento do
preço público definido pela Prefeitura e observado o disposto no art. 6º desta Lei.

Art. 17 - A utilização de sepultura ou gaveta será pelo prazo fixo de
03(três) anos e 06(seis) meses e uma vez findo, deverá o responsável pelo cadáver
providenciar a remoção dos restos mortais e de todos os materiais encontrados no
local do sepultamento, sendo vedada a utilização de terreno ou gaveta "ad
perpetuam".

Art. 18 - No caso de não serem providenciadas as remoções de que
trata o artigo anterior, o Administrador do Cemitério deverá tomar as seguintes
providencias:

I - Se o cadáver estiver sepultado em cova rasa, a mesma será cavada
em profundidade superior a 1,55m (um metro e cinquenta e cinco
centímetros), onde os restos deverão repousar, de modo a permitir novos
sepultamentos acima deles;

II - Se o cadáver estiver sepultado em gaveta, a mesma será aberta e os
restos mortais serão transferidos para uma nova cova, aplicando-se o
disposto no Inciso I.

Parágrafo Único - As providências adotadas nestes casos, deverão ser
averbadas à margem do Livro de Registro de Sepultamento do respectivo cadáver.

Art. 19 - Nos Cemitérios Públicos não poderão ser erigidos nos terrenos,
túmulos, carneiras, mausoléus e construções equivalentes, tampouco pilares com
correntes ou pequenas colunas, nem serão permitidas obras de ajardinamento com
o emprego de flores e arbustos.
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Parágrafo Único - Os interessados poderão colocar sobre as sepulturas,
cruzes e lápides com inscrições ou epitáfio, desde que escritos corretamente e não
ofendam a moral e o decoro.

Art. 20 - As covas terão as seguintes medidas internas:

I - Para sepultamentos de adulto: 0,80cm (oitenta centímetros) de largura;
2,20mm (dois metros e vinte centímetros) de comprimento e 1,20m (um
metro e vinte centímetros) de profundidade;

II - Para sepultamento de crianças: 0,60cm (sessenta centímetros) de
largura; 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento e
1,00m (um metro) de profundidade.

Art. 21 - As sepulturas serão escavadas em alinhamento indicado pelo
Administrador do Cemitério e deverão ter entre si a distância mínima de 0,50 cm
(cinquenta centímetros) em todos os lados.

Art. 22 - As sepulturas deverão ser identificadas, na medida do possível,
com numeração, para facilitar a sua localização.

Art. 23 - As gavetas terão as seguintes dimensões internas: 0,80cm
(oitenta centímetros) de largura; 2,10m (dois metros e dez centímetros) de
comprimento e 0,60cm (sessenta centímetros) de altura.

CAPÍTULO IV
DAS SEPULTURAS EM ABANDONO E EM RUÍNAS

Art. 24 - O responsável pelo(a) falecido(a), na forma do art. 6º, é
obrigado a efetuar as obras de conservação e reparação das construções mortuárias
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já existentes e que forem indispensáveis à decência, segurança e salubridade do
Cemitério.

Art. 25 - Quando a Administração do Cemitério identificar alguma
sepultura que se encontre em estado de abandono ou em ruína, deverá ser feira a
comunicação à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda para a realização
de vistoria e emissão de laudo técnico, para as devidas providências.

§ 1º - Feita a vistoria e constatada a necessidade de manutenção, o
estado de abandono ou ruína da sepultura, será o responsável imediatamente
notificado, para executar as obras de conservação ou reparação julgadas
necessárias, as quais serão expressamente indicadas no laudo.

§ 2º - A notificação deverá obedecer a forma estabelecida na Lei Federal
nº 2.455/73.

§ 3º - Se em 08(oito) dias o interessado não iniciar as obras de
conservação ou recuperação indicadas, o Administrador do Cemitério adotará as
medidas necessárias, objetivando garantir a segurança e a salubridade pública.

§ 4º - Se o interessado não atender à notificação, após a ocorrência do
disposto no § 3º, só será permitida a execução das obras complementares após a
comprovação do ressarcimento das despesas da Prefeitura, devidamente atualizada
e acrescida de multa de 10% (dez por cento) sobre o total a ser pago, sob pena de
continuar correndo o prazo previsto no art. 26 desta Lei.

Art. 26 - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da notificação, o uso do
terreno em abandono reverterá automaticamente ao Município, independente das
benfeitorias que existirem, não cabendo, no caso, qualquer reclamação e/ou
indenização.
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§ 1º - A Prefeitura se encarregará de executar as demolições das
construções existentes no terreno em questão.

§ 2º - Quando aos restos mortais porventura encontrados, observar-seá o disposto nos incisos I e II do art. 20 desta Lei.

CAPÍTULO V
DAS EXUMAÇÕES

Art. 27 - Nenhuma exumação poderá ser feita antes de 03(três) anos e
06(seis) meses contados do sepultamento, salvo:

I - Em casos de sepultamento em caixão de alumínio, em razão de
doenças infectocontagiosas, somente sendo permitida a exumação após
decorridos 05 (cinco) anos da inumação e mediante avaliação do
responsável pelo Cemitério Municipal.

II - Se for autorizado por despacho escrito do Prefeito Municipal, em
processo regular, devidamente instruído e com parecer favorável do setor
competente, a requerimento da pessoa interessada;

III - Se for requisitada por Autoridade Judicial ou Policial, por
determinação da Justiça.

Art. 28 - Para que se proceda a exumação prevista no inciso I, do artigo
anterior, o interessado deverá apresentar:

I - A razão do pedido;

II - A relação de parentesco existente entre si e o(a) falecido(a) que se
pretende exumar;
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III - Consentimento da Autoridade Policial com jurisdição sobre o Distrito
da localização do cemitério para transladação do cadáver para outro
Município;

IV - A permissão de Autoridade Consular, se for feita a exumação para
transladação do cadáver para país estrangeiro;

V - O pagamento da guia de recolhimento dos preços públicos
correspondentes.

Art. 29 - Os atos concernentes a este Capítulo deverão constar do Livro
de Registro de Sepultamentos do respectivo Cemitério.

CAPÍTULO VI
DOS TRANSLADOS

Art. 30 - O translado dos despojos de um para outro sepulcro dependerá
de requerimento à Administração do Cemitério, que deverá ser acompanhado da
Certidão de Óbito do(a) falecido(a); da comprovação da disponibilidade do local para
onde será feito o traslado e do pagamento à Prefeitura, dos preços públicos
correspondentes, se for o caso.

Art. 31 - Deverá ser apresentada uma urna de aço inoxidável, ou
material compatível, própria para o traslado, sem a qual este não será autorizado.

Art. 32 - Todo e qualquer translado só poderá ser feito através de veículo
particular.
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Art. 33 - Os translados deverão ser averbados à margem do Livro de
Registro de Sepultamento do respectivo cadáver, com todos os dados principais, a
exemplo da data e local de transferência.

CAPÍTULO VII
DA POLÍCIA INTERNA

Art. 34 - A guarda e vigilância dos Cemitérios Públicos Municipais, serão
exercidos pelos funcionários da Prefeitura lotados na Necrópole ou pela Guarda Civil
Municipal à sua disposição.

Art. 35 - As pessoas que se fizerem presentes nos Cemitérios Públicos
do Município, deverão portar-se com o máximo respeito e dignidade.

Art. 36 - É vedada a entrada nos Cemitérios Públicos Municipais, de
ébrios, mercadores, ambulantes e crianças desacompanhadas de adultos.

Art. 37 - É expressamente proibido nos cemitérios:
I - Escalar muros ou cercas;
II - Subir em árvores ou nos mausoléus;
III - Pisar nas sepulturas;
IV - Pisar nas áreas ajardinadas;
V - Rabiscar nos monumentos existentes ou nas pedras tumulares;
VI - Cortar ou arrancar flores;
VII - Lançar pedras, papéis ou objetos servidos, em quaisquer muros ou
nas portas;
VIII - Pregar cartazes de qualquer natureza;
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IX - Formar depósito de material de qualquer natureza;
X - Efetuar diversões públicas ou particulares;
XI - Praticar comércio de qualquer natureza na área interna;
XII - Praticar qualquer ato que importe em violação das sepulturas ou
gavetas;

XIII - A remoção de cadáver ou de ossadas, salvo nos casos de
exumação devidamente autorizada.

CAPÍTULO VIII
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 38 - Cada Cemitério terá os livros, talões e formulários abaixo
descritos, devidamente oficializados e padronizados:

I - Livro Registro de Sepultamento, com folhas numeradas e rubricadas
pelo Servidor competente e pelo Administrador do Cemitério;

II - Livro de entrada e saída de material;

III - Talão de cobrança dos preços, para utilização quando não for
possível o pagamento em Documento de Arrecadação Municipal - DAM;

IV - Demonstrativo dos sepultamentos e exumações.

Art. 39 - No Livro de Registro de Sepultamento deverá ficar consignado
o seguinte:
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I - Registro feito em ordem cronológica de hora, dia, mês e ano;

II - Designação da localização da sepultura, com os dados disponíveis,
sobretudo a numeração;

III - O nome e sobrenome do(a) falecido(a), de acordo com a Certidão
de Óbito, Guia de Sepultamento, Atestado ou Declaração apresentada,
conforme o caso;

IV - Palavra por palavra, sem abreviatura ou algarismo, não devendo
haver emendas, rasuras, borrões ou substituições de qualquer espécie.

Art. 40 - No livro de entrada e saída de materiais serão feitos os
seguintes registros:

I - Escrituração de relação discriminada de todo material para o cemitério,
em ordem cronológica;

II - Indicação discriminada de saída e uso de materiais, com designação
da sepultura onde foram aplicados;

III - Nome das pessoas que expediu e que recebeu a ordem de entrega
dos materiais.

CAPÍTULO IX
DAS TARIFAS

Art. 41 - Os preços devidos pelos serviços e obras executadas nos
Cemitérios Públicos Municipais serão fixados pelo Departamento de Tributos da
Prefeitura, nos termos do disposto no Código Tributário Municipal.
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Art. 42 - Os cadáveres de munícipes considerados indigentes, de
pessoas não reclamadas ou remediados por autoridades policiais, serão sepultados
gratuitamente em locais específicos do cemitério.

Parágrafo Único - Poderão, também, na forma deste artigo, serem
sepultados, gratuitamente, os cadáveres de pessoas reconhecidamente pobres, nos
termos do Parágrafo Único do Art. 48 desta Lei.

Art. 43 - O inadimplemento dos preços públicos relativos aos serviços
ou à concessão de uso de sepulturas ou terrenos nos Cemitérios, constitui causa de
extinção dos respectivos direitos.
Parágrafo Único – Os valores não pagos serão objeto de lançamento
em Dívida Ativa no mesmo prazo e forma dos demais tributos municipais.

Art. 44 - Em caso de sepultamentos que necessitem ocorrer em dias que
não haja expediente bancário, deverá ser preenchido o requerimento em formulário
próprio e este será utilizado para o lançamento do débito, para posterior pagamento.
Parágrafo Único – No caso de solicitação de isenção, o lançamento do
débito aguardará o parecer do setor competente.

Art. 45 - O prazo de pagamento dos preços públicos correspondentes,
no caso do artigo anterior, será de até 30 (trinta) dias, contados da data do
sepultamento ou do preenchimento do requerimento, salvo se for deferido o pedido
de isenção.
Parágrafo Único – Após o prazo estabelecido no caput, sobre o valor do
débito incidirão correção monetária, juros e multas, nos mesmos moldes
estabelecidos para os tributos municipais.
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Art. 46 - Para as situações em que a análise do pedido de isenção
demande um período superior ao prazo limite para o sepultamento e caso esta não
for concedida, o pagamento deverá ser efetuado em, no máximo, 30 (trinta) dias, a
contar da data do indeferimento.
§ 1º – Findo o prazo de 30 (trinta) dias, sobre o valor do débito incidirão
correção monetária, juros e multas nos mesmos moldes estabelecido para os tributos
municipais.

§ 2º - O Administrador do Cemitério será o responsável pela guarda e
manuseio do Talão de Guia de Pagamento, o qual responderá por Processo
Administrativo pelo extravio ou uso inadequado.

SEÇÃO X
DAS ISENÇÕES

Art. 47 - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar da cobrança dos
preços públicos previstos nesta Lei, os munícipes comprovadamente carentes, em
estado de hipossuficiência.
§ 1º – Compreender-se-á no estado de hipossuficiência, referido pelo
caput deste artigo, as famílias que residam no município e cuja renda familiar per
capita mensal seja de até 1/4 (um quarto) do Salário Mínimo Nacional ou sejam
beneficiárias de algum Programa Social da União, do Estado ou do Município.
§ 2º – A solicitação da isenção de que trata o caput deste artigo, cuja
renda familiar seja superior ao valor descrito no parágrafo anterior, será submetida à
avaliação da Equipe Técnica de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
quando o benefício requerido poderá ser concedido mediante a comprovação de sua
necessidade.
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Art. 48 - O interessado ou seu representante legal protocolará junto à
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, o Requerimento de Isenção que
deverá vir acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
I – RG e CPF;
II – Comprovante de endereço;
III – Comprovante de renda.

Art. 49 - O Cemitério terá o Livro de Registro de Sepultamentos iniciado
e encerrado pelo Administrador do Cemitério e por seu Superior Hierárquico, onde
serão registrados todos os sepultamentos, corretamente identificados, feitos no
respectivo Cemitério.

Art. 50 - Os formulários de movimentação semanal deverão conter:

I - Número de controle;
II - Nome do(a) falecido(a) e sua filiação;
III – Identificação e localização da sepultura;
IV - Valor cobrado para a realização do sepultamento

CAPÍTULO XI
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. 51 - Os Cemitérios Públicos Municipais da Sede e dos Distritos,
serão fiscalizados pelo Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração e Fazenda, através do Departamento de Obras e Serviços
Públicos.
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Art. 52 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar
doações de restos mortais abandonados, a instituições de caráter científico, de acordo
com a legislação específica em vigor.

Art. 53 - O Poder Executivo Municipal providenciará para que sejam
atualizadas, anualmente, os Preços Públicos dos serviços prestados pelos Cemitérios
Públicos Municipais, de acordo com o índice em que for utilizado para correção dos
tributos municipais.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a
presente Lei, no que for pertinente e preciso.

Art. 55 - O Administrador do Cemitério cumprirá e fará cumprir as
disposições desta Lei e demais normas, inclusive as instruções de ordem que lhe
forem dadas por seus superiores, competindo-lhe ainda;

I - Manter os portões dos cemitérios abertos das 08:00 hs às 18:00 hs;
II - Receber e inumar todos os cadáveres que lhe sejam entregues,
depois de examinados os documentos e cumpridas todas as
formalidades;
III - Inumar ou exumar o cadáver ou restos mortais, de acordo com o
disposto na presente Lei;
IV - Atender, na medida do possível, os desejos dos responsáveis pela
inumação ou Exumação;

V - Assistir a todas as exumações e transladações;
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VI - Escriturar nos livros específicos os sepultamentos e proceder as
averbações de que trata esta Lei, em ordem cronológica.
VII - Manter a ordem e a regularidade do serviço, providenciando o
asseio e a conservação dos cemitérios;
VIII - Manter os coveiros em efetivo trabalho de limpeza, guarda,
conservação e demais serviços do cemitério.

Art. 56 - Não será permitida a presença de funcionários que não estejam
escalados nos cemitérios.

Art. 57 - Os funcionários durante o serviço, deverão usar o uniforme
completo e os Equipamento de Proteção Individual – EPI’s, fornecidos pela
Administração Pública Municipal.

Art. 58 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal
de Administração e Fazenda e pelo Diretor do Departamento de Obras e Serviços
Públicos.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara-Bahia, 08 de novembro de
2022.

Márcia Mendes Oliveira de Araújo
Prefeita Municipal
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