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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2009 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2009 

 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO/CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE AMINISTRAÇÃO DO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS E MARCÍLIO DIAS. 
 

Este anexo tem por finalidade estabelecer normas para a licitação de concessão dos serviços 
de Administração do Cemitério Municipal de Canoinhas e de Marcílio Dias. 
 

O serviço de Administração do cemitério Municipal consiste na prestação de serviços de 
administração do cemitério Público Municipal mediante a cobrança de tarifas.  

   
São consideradas atividades integrantes do serviço de administração do cemitério: 
a) Administração do cemitério Municipal; 
b) Comercialização de espaços para sepultamentos; 
c) Abertura e edificação de ataúdes, carneiros, capelas, lóculos e ossário; 
d) Fornecimento de documentação necessária para sepultamentos; 
f) Serviços de limpeza e manutenção de vias internas, e iluminação, e abastecimento de água 

do cemitério; 
e) Limpeza, conservação e pintura geral do cemitério Municipal; 
f) Administração e manutenção de capelas mortuárias; 
g) Acompanhamento de translados e exumação; 
h) Realização de obras de melhorias; 
m) Reforma do ossário comum; 
i) Construção de capela mortuária; 
j) Fornecimento de mapa e resumos de sepultamentos mensais; 
k) Serviço de segurança e organização do cemitério; 

 
1 - DAS DEFINIÇÕES DOS TERMOS DESTE ANEXO 
 
1.1. Cemitério: área destinada a sepultamentos; 
1.1.1. Cemitério horizontal: é aquele localizado em área descoberta compreendendo os tradicionais 
e o do tipo parque ou jardim; 
1.1.2. Cemitério parque ou jardim: é aquele predominantemente recoberto por jardins, isento de 
construções tumulares, e no qual as sepulturas são identificadas por uma lápide, ao nível do chão, e 
de pequenas dimensões; 
1.1.3. Cemitério vertical: é um edifício de um ou mais pavimentos dotados de compartimentos 
destinados a sepultamentos; 
1.1.4. Cemitérios de animais: cemitérios destinados a sepultamentos de animais. 
1.2. Sepultar ou inumar: é o ato de colocar pessoa falecida, membros amputados e restos mortais em 
local adequado; 
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1.3. Sepultura: espaço unitário, destinado a sepultamentos; 
1.4. Construção tumular: é uma construção erigida em uma sepultura, dotada ou não de 
compartimentos para sepultamento, compreendendo-se: 
1.4.1. Jazigo: é o compartimento destinado a sepultamento contido; 
1.4.2. Carneiro ou gaveta: é a unidade de cada um dos compartimentos para sepultamentos 
existentes em uma construção tumular; 
1.4.3. Cripta: compartimento destinado a sepultamento no interior de edificações, templos ou suas 
dependências. 
1.5. Lóculo: é o compartimento destinado a sepultamento contido no cemitério vertical; 
1.6. Produto da coliqüação: é o líquido biodegradável oriundo do processo de decomposição dos 
corpos ou partes; 
1.7. Exumar: retirar a pessoa falecida, partes ou restos mortais do local em que se acha sepultado; 
1.8. Reinumar: reintroduzir a pessoa falecida ou seus restos mortais, após exumação, na mesma 
sepultura ou em outra; 
1.9. Urna, caixão, ataúde ou esquife: é a caixa com formato adequado para conter pessoa falecida ou 
partes; 
1.10. Urna ossuária: é o recipiente de tamanho adequado para conter ossos ou partes de corpos 
exumados; 
1.11. Urna cinerária: é o recipiente destinado a cinzas de corpos cremados; 
1.12. Ossuário ou ossário - é o local para acomodação de ossos, contidos ou não em urna ossuária 
provenientes de sepultura ou carneiro, cuja concessão não tinha sido reformada ou tenha expirado; 
1.13. Cinerário: é o local para acomodação de urnas cinerárias; 
1.14. Columbário: é o local para guardar urnas e cinzas funerárias, dispostos horizontal e 
verticalmente, com acesso coberto ou não, adjacente ao fundo, com um muro ou outro conjunto de 
jazigos; 
1.15. Nicho: é o local para colocar urnas com cinzas funerárias ou ossos; 
1.16. Translado: ato de remover pessoa falecida ou restos mortais de um lugar para outro. 
1.17. Entende-se por depósitos funerários e sepultura: carneiro simples ou geminado e o ossuário 
(quando geminados os dois carneiros e mais o terreno entre eles existentes deverão fornecer uma 
única cova, para sepultamento dos membros da mesma família). 
1.18. Entende-se por lápide a laje, inscrição funerária, que cobre a sepultura ou o carneiro. 
1.19. Entende-se por nicho o compartimento de columbário, para depósito de ossos retirados de 
sepultura ou carneiro. 
 
2 - DOS ESPAÇOS INTERNOS DO CEMITÉRIO 
 
2.1. As sepulturas para inumações de cadáveres obedecerão às seguintes normas: 
2.1.1. Gaveta Simples Adulto: 

Cova Rasa (CxLxP) 
2,50 x 1,00 x 1,40 metros 

2.1.2. Gaveta Dupla Adulto: 
Cova Rasa (CxLxP) 
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2,50 x 2,00 x 1,40 metros 
2.1.3. Carneiro: 

Cova Rasa (CxLxP) 
2,50 x 1,00 x 1,00 metros; 
2,50 x 1,20 x 1,00 metros; 
2,50 x 2,00 x 1,00 metros; 
2,50 x 3,00 x 1,00 metros. 

2.1.4. Sepultura para menores de (10) dez anos (simples): 
Terreno (CxLxP) 
1,50 x 1,00 x 1,40 metros 

2.1.5. Sepultura para menores de (10) dez anos (dupla): 
 Terreno (CxLxP) 

 1,50 x 2,00 x 1,40 metros 
2.1.6. Lóculo: 

Compartimento (CxLxA) 
2,50 x 0,80 x 0,80 metros 

2.2. Os carneiros serão construídos com placas de concreto pré-moldado ou material equivalente, 
com no mínimo 25 mm de espessura. 

2.3. Os carneiros serão cobertos por lajes de concreto ou material equivalente, assentes sobre 
argamassa de cimento. 

2.4. O espaço entre as sepulturas deverá ser de 50 (cinqüenta) centímetros. 
2.5. As ruas mestras terão, no mínimo, (3) três metros de largura, enquanto que as ruas 

secundárias terão, no mínimo, (2) dois metros de largura. 
 
3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
3.1. Horário de funcionamento do cemitério será das 08h00min às 18h00min, incluindo sábados, 
domingos e feriados. 
3.2. Não poderá permanecer cadáver insepulto no cemitério após 36 (trinta e seis) horas do 
momento em, que se tenha dado a morte, salvo se o corpo estiver embalsamado; 
3.3. Cada cadáver será enterrado em caixão próprio, sendo enterrado em cada sepultura, um cadáver 
de cada vez, salvo o do recém nascido com o de sua mãe. 
Parágrafo único – na capela mortuária não se aplicam os horários do caput anterior devido a não dar 
acesso ao interior do cemitério em horários não permitidos, podendo, portanto funcionar em 
qualquer horário. 
3.4. Entre 25 de outubro à 1º de novembro de cada ano, não serão permitidos trabalhos no 
cemitério, salvo aqueles de rotina. 
3.5. A prescrição anterior tem por finalidade permitir a execução dos serviços de limpeza geral do 
cemitério para o dia de Finados. 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
4.1. A empresa licitante contratada ficará obrigada a: 

4.1.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados no local de trabalho; 

4.1.2. Reformar e limpar no prazo de (120) cento e vinte dias todo sistema de escoamento 
de águas pluviais;  

4.1.3. Reformar no prazo de (02) dois meses as instalações existentes para implantar o 
escritório administrativo para o atendimento dos usuários conforme localizado pelo 
croqui em anexo (durante o período necessário à reforma das instalações do escritório 
administrativo poderá o concessionário atender aos usuários do cemitério em local 
diverso do acima indicado o qual deverá ser previamente aprovado pela concedente); 

4.1.4. Reformar no prazo de (02) dois meses as instalações existentes dos sanitários 
masculinos e femininos oferecendo condições mínimas de uso conforme 
especificações da vigilância sanitária; 

4.1.5. Construir no prazo de (01) um ano (01) um banheiro para portadores de necessidades 
especiais; 

4.1.6. Reformar no prazo de (02) dois meses as instalações existentes do depósito de 
ferramentas e almoxarifado conforme localizado pelo croqui em anexo; 

4.1.7. Reformar e construir ossários comum nos dois cemitérios objeto da licitação 
conforme croqui em anexo, obedecendo rigorosamente o prazo estipulado na proposta 
técnica da vencedora. 

4.1.8. Instalar placas de orientação das quadras, ruas, capela, administração, sanitários, 
capela mortuária, através de mapas indicativos; 

4.1.9. Proibir os concessionários de terrenos que mantenham vasos ou recipientes que 
possibilitem o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos; 

4.1.10. Manter cadastro de todos os serviços de sepultamento conforme FAF (Ficha de 
Acompanhamento Funerário) modelo em anexo; 

4.1.11. Fornecer os documentos de Título de Posse, Título Provisório e outros aos usuários 
conforme modelos em anexo; 

4.1.12. Realizar no prazo de (1) um ano os levantamentos para reutilização das sepulturas 
conforme especificações constantes na Lei Municipal nº 2.033/87; 

4.1.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o os serviços concedidos, sem prévia 
anuência da concedente; 

4.1.14. Substituir, sempre que exigido pela concedente e independentemente de justificação 
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
repartição ou ao interessado do serviço público; 

4.1.15. Fornecer sempre que solicitado pela concedente, os comprovantes de pagamentos dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

4.1.16. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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4.1.17. Ser responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

4.1.18. Emitir balancete mensal dos sepultamentos, acompanhado de mapa, os quais deverão 
ser entregues na SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) até 10.º (décimo) 
dia útil de cada mês. 

4.1.19. Efetuar, durante todo o período da concessão, todo o tipo de manutenção necessária à 
boa conservação do cemitério. 

4.1.20. Declarar aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
fiscalização, verificação e controle a serem adotados pela CONCEDENTE.  

4.1.21. A existência e a atuação da fiscalização da CONCEDENTE em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONCESSIONÁRIA, no que 
concerne ao objeto concedido e as suas conseqüências e implicações, próximas ou 
remotas. 

4.1.22. Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-
de-obra, necessários para a realização dos Serviços constantes deste contrato, 
correrão por conta da CONCESSIONÁRIA. 

4.1.23. Registrar em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada Todo o pessoal 
contratado para a execução do serviço, objeto deste contrato; 

4.1.24. Providenciar um sistema para a notificação dos familiares para a colocação de 
identificação numérica nas sepulturas que não os possui; 

4.1.25. Fornecer a todos os seus funcionários, todos os equipamentos de proteção individual, 
necessário à execução dos serviços sem riscos a saúde dos mesmos. 

4.1.26. Exigir e arquivar cópia de toda a documentação necessária ao sepultamento, tais 
como, identidade e CPF do declarante e falecido e certidão de óbito, devendo ser 
preenchida ficha com dados do falecido e do declarante, nome, endereço, telefone, 
sexo, data de nascimento, naturalidade, estado civil, nome do pai, nome da mãe e 
causa mortis, data e local do óbito do falecido; (solicitar original ou cópia 
autenticada); 

4.1.27. Informar a população, de forma objetiva os horários e documentação necessária para 
sepultamentos; 

4.1.28. Pagamento das taxas relativas ao abastecimento de água e luz elétrica do cemitério 
Municipal. 

4.1.29. Todas as obras deverão ser executadas estritamente conforme as especificações dos 
modelos de pré-projetos em anexo. 

4.1.30. Todas as despesas com materiais, mão de obra, taxas, impostos, licenças e outros, 
necessários à execução das obras constantes deste anexo, correrão a cargo exclusivo 
da concessionária. 

4.1.1. As obras, depois de executadas, deverão ser mantidas pela concessionária, durante 
toda a vigência do contrato, devidamente limpas e conservadas. 

Parágrafo Único: Todas as obras de construções, reformas e instalações, objetos deste parágrafo, 
necessitam de apresentação através da concessionária de projetos para prévia aprovação da 
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Secretaria Municipal de Planejamento e somente serão permitidos nos locais indicados nos 
croquis de localização em anexo. 
4.2. A concessionária dos serviços públicos de Administração do Cemitério deverá manter 

instalações adequadas ao bom funcionamento dos serviços, da seguinte forma: 
4.2.1. Dispor de materiais de expediente em quantidade suficiente; 
4.2.2. Divulgar números de telefone de atendimento (plantão); 
4.2.3. Dispor de atendente qualificado para atendimento ao Público; 
4.2.4. Dispor de espaço físico adequado para guardar os materiais utilizados para execução 

dos serviços no cemitério; 
4.2.5. Manter no Cemitério Municipal, escritório devidamente equipado; 

 
5 - DAS EXUMAÇÕES 
 
5.1. Nenhuma exumação poderá ser feita, salvo: 
5.1.1. Se for requisitada por escrito por autoridade judiciária, em diligência no interesse da justiça; 
5.1.2. Depois de passado o prazo legal necessário para a consumação do cadáver, ou seja, de 03 
(três) anos para pessoas com idade igual ou superior a 06(seis) anos, e de 02 (dois) anos para 
pessoas com idade inferior a 06 (seis) anos, nos terrenos de concessão a prazo fixo ou 
indeterminado. 
5.2. As exumações para transladações deverão obedecer às seguintes regras: 
5.2.1. O consentimento da autoridade policial se for feita à exumação para transladação do cadáver 
para outro Município; 
5.2.2. A exumação será feita depois de tomadas as precauções necessárias à saúde pública, pelas 
autoridades sanitárias; 
5.2.3. O interessado deverá recolher as quantias  respectivas para as despesas decorrentes da 
exumação.  
5.3. Quando a exumação for feita para translado de cadáveres para outro cemitério, dentro ou fora 
do Município, o interessado deverá apresentar caixão adequado para tal fim, de modo a não permitir 
o escapamento de gases. 
5.4. A exumação será realizada na presença do administrador do cemitério e de algum membro da 
família do exumado. 
5.5. As anotações pertinentes serão feitas no livro de registro do cemitério. 
5.6. Pelo administrador será fornecida a autorização de exumação, com todas as indicações 
necessárias para a transladação. 
5.7. As requisições de exumações para diligências a bem dos interesses da justiça deverão ser feitas 
diretamente ao Prefeito Municipal, de forma escrita. 
5.8. O administrador providenciará a indicação da sepultura, a respectiva abertura, o transporte do 
cadáver para o I.M.L., se necessário, e a nova inumação, após terem terminado as diligências 
requisitadas mediante recolhimento das quantias respectivas as despesas; 
5.9. Todos estes atos se farão na presença da autoridade que houver requisitado a diligência. 
5.10. Quando o processo for ex-ofício, não serão cobradas as taxas ou preços públicos. 
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6 - DO PAGAMENTO 
 
6.1. Esta concessão de serviços de Administração do cemitério será de forma não onerosa entre a 
CONCEDENTE E A CONCESSIONÁRIA. 
 
7 - DAS RECEITAS 
 
7.1. Pelos serviços constantes nesta concessão, a concessionária será remunerada através de: 

7.1.1. Venda de espaços no cemitério Municipal, nos valores constantes no artigo 350 do código 
tributário Municipal; 
7.1.2. Taxa de sepultamento em carneiro, definidos por decreto do Executivo Municipal; 
7.1.3. Cobrança de taxas de sepultamentos, conforme valores definidos por decreto do Executivo 
Municipal; 
7.1.4. Aluguel da capela mortuária, conforme valores definidos através de decreto do Executivo 
Municipal; 
7.1.5. Taxa de sepultamento em lóculo, definidos por decreto do Executivo Municipal; 
7.1.6. Taxa de remoção d matérias abandonados por concessionários de terrenos; 
 
8 - DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 
8.1. A concessionária dos serviços de Administração do Cemitério deverá manter: 

8.1.1. Os Meios fios das ruas e calçadas devidamente caiados; 
8.1.2. Os jardins, devidamente organizados e limpos; 
8.1.3. O calçamento, devidamente limpo; 
8.1.4. As torneiras devidamente funcionando; 
8.1.5. Caixas de escoamento em perfeito estado; 
8.1.6. Caixas coletoras de lixo, a disposição da população, caixa esta aprovada pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
8.1.7. O cemitério livre da infestação de vetores, como ratos, baratas, incubatórios de 

insetos e outros que possam causar danos a Saúde Pública; 
8.1.8. A capela devidamente limpa, pintada e organizada; 
8.1.9. Placas de orientação das quadras, ruas, capela, administração, sanitários, capela 

mortuária; 
8.1.10. Sistema para a notificação dos familiares para a colocação de identificação numérica 

nas sepulturas que não os possui; 
8.1.11. O muro limpo e pintado, bem como também com os seus portões funcionando, e com 

sistema de fechamento com chave, afim de que não seja possível a entrada de pessoas 
estranhas fora do horário de expediente; 

 
9 - DOS REGISTROS 
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9.1. A concessionária deverá manter livros de registro e mapa das inumações, exumações, 
trasladações e concessão de terrenos e, bem assim, quaisquer outros considerados necessários ao 
bom funcionamento dos serviços. 

 
10 - DAS CONCESSÕES DAS SEPULTURAS GERAIS E DAS CONCEDIDAS A PRAZO FIXO 
OU INDETERMINADO PELA CONCESSIONÁRIA A TERCEIROS 
 
10.1. As concessões de sepulturas, nos cemitérios municipais, serão divididas em duas espécies: 
10.1.1. Concessões de uso temporário, que são aquelas pelas quais se concede o uso pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) anos para adultos e 03 (três) para crianças  menores de 10 (dez) anos e para 
as quais será expedido um Título de Concessão de Uso Temporário por prazo determinado. 
10.1.2. Concessões de uso perpétuo, que são aquelas que se darão por prazo indeterminado, e para 
efeito das quais se expede a favor do interessado o Título de Concessão de Uso perpétuo. 
10.1.3. Os preços públicos relativos às concessões previstas neste artigo estão fixados no artigo 350 
do código tributário Municipal. 
10.2. Os sepultamentos serão feitos pelas funerárias com a supervisão da concessionária dos 
serviços públicos de Administração do cemitério em sepulturas abertas em terrenos ou em lóculos 
obtidos pelos interessados, mediante o pagamento de taxas e/ou preços públicos fixados por 
Decreto do Executivo.  
10.3. A concessionária dos serviços Públicos de Administração do cemitério é obrigada a fornecer 
espaços provisórios, aos sepultamentos dos cadáveres comprovadamente de baixa renda e dos 
indigentes, o que será apurado pela Assistência Social do Município. 
10.4. O Prazo da concessão de uso de sepultura temporária é de (5) cinco anos e (3) três anos para 
crianças menores de (10) dez anos e será contado a partir da data de inumação do cadáver. 
10.5. Dentro de 30 (trinta) dias após findarem os prazos previstos no caput anterior, devem os 
interessados remover os restos mortais e todos os materiais colocados nas sepulturas e, se não o 
fizerem, serão os restos mortais removidos para o ossário, ficando o terreno em disponibilidade da 
concessionária para efetuar novos sepultamentos. 
10.6. No escritório da Administração do Cemitério estará sempre exposta ao público, em lugar 
visível, a tabela das taxas e preços públicos que devem ser cobrados pelos diversos serviços 
prestados. 
10.7. As concessões perpétuas serão permitidas, exclusivamente para carneiro simples ou 
geminados do tipo destinado a adultos, desde que obedecidas às seguintes exigências: 
10.7.1. Uso do carneiro para sepultamento de cônjuge e de parentes consangüíneos ou afins de 
primeiro grau, mediante autorização por escrito; 
10.7.2. Obrigatoriedade de construir no prazo máximo de 01 (um) ano, os baldrames 
convenientemente revestidos, bem como a cobertura da sepultura, a fim de ser colocada à lápide ou 
construído mausoléu e etc.; 
10.8. Decorrido o prazo estipulado No item anterior o concessionário será notificado sobre o 
vencimento do prazo, sob pena de perda da concessão. 
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10.9. O terreno de concessão perpétua será permitido exclusivamente no caso de falecimento de um 
dos membros da família, se este já não for detentor de alguma concessão, mediante pagamento de 
preço estipulado por Decreto pelo Executivo. 
10.10. O concessionário a título perpétuo assinará declaração comprometendo-se a concluir a 
construção do jazigo no prazo estipulado alínea “b” do item 46 deste anexo, sob pena de 
cancelamento da concessão conforme determinações do item 46.1 deste anexo. 
10.11. As obras de embelezamento e melhoramento das concessões poderão ficar tanto quanto 
possível ao gosto dos interessados, reservado a Concessionária o direito de modificar ou mandar, 
em combinação e de acordo com os interessados, o projeto ou as partes do projeto julgados 
prejudiciais à estética, higiene e segurança. 
10.12. O embelezamento das sepulturas temporárias será feito por meio de canteiros ao nível do 
arruamento rigorosamente limitados do perímetro de cada sepultura, permitindo a colocação 
adequada de pequenos símbolos. 
10.13. É obrigatório o ladrilhamento do solo em torno das sepulturas e dos carneiros, o que deverá 
atingir a totalidade da largura das ruas de separação, obedecidos às determinações da 
concessionária. 
10.14. Os serviços de conservação e limpeza de sepultura, carneiro, mausoléu e etc., serão 
executados pelo concessionário do terreno. 
10.15. Os restos de materiais provenientes de obras, conservação e limpeza de túmulos, deverão ser 
removidos imediatamente pelos responsáveis pela sepultura para fora do recinto do cemitério. 
10.15.1. Não sendo efetuada a remoção no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os responsáveis 
ficarão sujeitos a pena de multa e ao pagamento das despesas dos serviços de remoção dos 
materiais, que serão executados pela Concessionária dos serviços  de Administração do cemitério 
estipulado por decreto do poder executivo. 
Parágrafo Único - Os valores das tarifas e a prestação dos serviços públicos a serem cobrados, serão 
estipulados através de Decreto pelo Executivo e atualizados anualmente de acordo com o índice 
estipulado no Código Tributário Municipal. 
 
11 - DAS OBRAS REALIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CEMITÉRIO (POPULAÇÃO EM 
GERAL). 
 
11.1. As construções de jazigos, mausoléus, etc., só poderão ser executadas nos cemitérios do 
município mediante prévia autorização da concessionária. 
11.2. As pequenas obras ou melhoramentos, como colocação de lápides nas sepulturas, assentadas 
sobre muretas de alvenaria de tijolos, implantação de cruzes como base de alvenaria de tijolos, 
construção de pequenas colunas comemorativas, instalações de grades, balaustradas, pilares com 
correntes, muretas e quadros e outras pequenas obras equivalentes, dependerão de requerimento do 
interessado. 
11.3. A execução dessas pequenas obras ou melhoramentos dependerá igualmente da aprovação 
prévia do concessionário do cemitério. 
11.4. Fica extensivo às construções nos cemitérios, no que lhes for aplicável, o que se contém na 
Lei Municipal nº 2.033/87, em relação às construções em geral. 
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11.5. Os túmulos ou mausoléus com nichos construídos acima do nível do solo obedecerão às 
seguintes normas: 
   11.5.1. Serão hermeticamente fechados; 
   11.5.2. O material empregado será mármore, granito ou  cimento armado, ou outros materiais 
equivalentes, a juízo da repartição competente; 
   11.5.3. Será parte integrante da construção acima do solo. 
11.6. Por ocasião das escavações, tomarão o empreiteiro, todas as medidas de preocupação 
necessárias, para que não seja prejudicada a estabilidade das construções circunvizinhas e dos 
arruamentos, tornando-se responsável o dono e o empreiteiro solidariamente, pelos danos que 
ocasionarem. 
11.7. Nas construções sobre sepulturas não será admitida madeira. 
11.8. As áreas das avenidas e ruas serão consideradas servidão pública e não poderão ser utilizadas 
para qualquer outro fim e os túmulos constantes nas mesmas, deverão ser removidos ou relocados 
para local adequado. 
11.9. O ajardinamento e arborização do recinto do cemitério deverão ser de forma a dar-lhe o 
melhor aspecto paisagístico possível. 
11.10. As arborizações das alamedas não devem ser cerradas, preferindo-se árvores retas e 
delgadas, que não dificultem a circulação do ar nas camadas inferiores e a evaporação da umidade 
do terreno bem como a queda exagerada de folhas e sementes que prejudiquem a limpeza dos 
túmulos. 
11.11. No recinto do cemitério deverão ser atendidas ainda as seguintes exigências: 

11.11.1. Serem assegurados absoluto asseio e limpeza; 
11.11.2. Ser mantida completa ordem; 
11.11.3. Serem estabelecidos os alinhamentos e a numeração das sepulturas incluindo a 

designação dos lugares onde as mesmas devem ser abertas; 
11.11.4. Ser mantido o registro das sepulturas, dos carneiros e mausoléus em perfeito estado 

de identificação; 
11.12. As construções definitivas, tais como, túmulos, jazigos, mausoléus, etc., só poderão ser 
erigidas nos terrenos de concessão perpétua. 
 
12 - SEPULTURAS EM ABANDONO E EM RUÍNAS EXTINÇÃO DE CONCESSÃO DOS 
USUÁRIOS DO CEMITÉRIO (POPULAÇÃO EM GERAL). 
 
12.1. Os concessionários de terrenos ou seus representantes legais são obrigados a fazer serviços de 
limpeza e as obras de conservação e reparação das muretas, carneiros, túmulos, jazigos e 
mausoléus, que tiverem construído e que forem julgadas necessárias para a decência, segurança e 
salubridade do cemitério. 
12.2. As sepulturas nas quais não forem feitos os serviços de limpeza necessários à preservação de 
seu bom aspecto serão consideradas em abandono, e aquelas em que não forem feitas as obras de 
conservação e reparação necessárias à segurança e à salubridade, serão consideradas em abandono e 
em ruína. 

Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -    Fone (047) 621-7705  -   Fax 621-7712   -    E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 



              PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS              11 
            SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"Departamento de Licitações" 
 

1

12.3. Quando o administrador do cemitério julgar que qualquer sepultura está em abandono ou em 
ruína, instaurará um processo administrativo, contendo relatório detalhado, e o enviará à Secretária 
de Meio Ambiente, a qual, por intermédio de um engenheiro, procederá à competente vistoria sobre 
o estado das construções. 
   12.3.1. Feita a vistoria e nela ficando reconhecido o estado de abandono ou ruína, com perigo 
iminente para a salubridade e segurança pública, será o concessionário do terreno, ou quem de 
direito, imediatamente notificado, pessoalmente ou por edital, se não for encontrado, para no prazo 
de 30 (trinta) dias executar as obras de conservação e reparação julgadas necessárias, as quais serão 
expressamente indicadas pela Concessionária. 
12.4. A vistoria objetivada no parágrafo anterior corresponderá a laudo circunstanciado e, após sua 
autuação, serão juntadas fotos, cópias das notificações pessoais, dos editais e das demais 
instrutórias porventura existentes. 
12.5. Findo o prazo e reconhecido o estado de ruína, com perigo iminente para a segurança dos 
visitantes ou de outros jazigos, o administrador do cemitério determinará a execução das obras 
necessárias à segurança e à salubridade públicas, e sem prejuízo da manutenção da concessão no rol 
das consideradas em abandono, sendo que o administrador do cemitério anexará ao processo 
administrativo os documentos comprobatórios das despesas empreendidas pela Concessionária. 
12.6. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação pessoal ou da data de publicação 
do edital pela imprensa, não forem executadas as obras necessárias, a concessão será, por Decreto 
do Executivo, declarada em omisso e considerada extinta, sendo os restos mortais, após 30 (trinta) 
dias, transladados para o ossário comum e, bem assim, retirados todos os materiais, podendo o 
terreno ser concedido a outrem. 
12.7. Se o concessionário, ou quem de direito, comparecer antes do prazo marcado, será admitido a 
fazer as obras necessárias, pagando as despesas que a Concessionária tenha efetuado devidamente 
documentadas e corrigido seu valor. 
12.8. Em caso de falecimento de algum proprietário de terreno de concessão perpétua ou 
temporária, sem que deixe herdeiros com direito a essa sucessão, é esta considerada extinta, se a 
mesma encontrar-se nas condições previstas no item 12.2. deste anexo. 
12.9. Quando da concessão do terreno liberado a outrem, nos termos do item 12.3. do Título 
respectivo deverá constar, obrigatoriamente, que seu retorno à posse da Concessionária resultará de 
declaração de omisso, por abandono ou ruína. 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES 
 
13.1. Os concessionários, cônjuge sobrevivente ou seus sucessores, na falta deste, poderão autorizar 
sepultamentos e construções funerárias, mediante autorização por escrito. 
13.2. Os de baixa renda e indigentes serão sepultados gratuitamente nas sepulturas temporárias pelo 
prazo determinado e serão isentos de taxas e preços públicos. 

13.2.1. A comprovação da situação de baixa renda ou indigência se dará através de relatório 
emitido pela assistente social do município. 

13.2.2. Se o óbito ocorrer em dia feriado, o relatório constante no parágrafo anterior será 
realizado pelo administrador do cemitério ou por quem este determinar. 
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13.2.3. Qualquer infração das disposições deste anexo, quando não houver pena específica, 
será punida, pela primeira vez, com multa de 200 (duas) UFM, dobrando-se em 
reincidência. 

 
FELIPE SALIBA DAVET 

Supervisor de Meio Ambiente 
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