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DECRETO Nº 177/2019 
 

“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

SÃO JOÃO BATISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, 

no uso de atribuições legais de seu cargo, considerando o disposto nos 

artigos 73, 98, 99 e seus incisos da Lei Orgânica do Município de 

Visconde do Rio Branco, considerando a necessidade de se estabelecer regras para 

sepultamento no cemitério do Município de Visconde do Rio Branco/MG; e, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco será administrado 

pela Secretaria Municipal de Fazenda e Execução Fiscal, obedecendo às 

disposições deste regulamento. 

 

Art. 2º. A Administração do Cemitério Municipal compreende as seguintes 

atividades básicas: 

I - Conceder terrenos para sepultamentos; 

II - Fiscalizar a utilização das concessões; 

III - Autorizar, quando for o caso, a transferência de concessões; 

IV - Autorizar inumações, exumações e reinumações. 

 

Art. 3º. A fiscalização do Cemitério Municipal ficará a cargo da 

Secretaria Municipal de Fazenda e Execução Fiscal, à qual, dentre outras 

providências, compete: 

I - cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste decreto; 

II - fiscalizar a escrituração do Cemitério e o recebimento dos preços 

públicos devidos para os diversos serviços do Cemitério Municipal; 

III - Atender as requisições escritas das autoridades policiais e 

judiciárias a bem da Justiça Pública, tais como, exumações, necropsias, etc; 

 

Art. 4º. Para fins de aplicação deste Decreto, ficam estabelecidas as 

seguintes definições: 

I - Jazigo: local onde se enterram as urnas funerárias. É o gênero, cujas 

espécies são sepultura, carneiro e sepultura temporária. 

a) Sepultura: local escavado no solo, sem revestimento lateral, destinado 

a vários sepultamentos; 

b) Carneiro: local escavado no solo, com revestimento lateral de tijolo ou 

similar, destinado a vários sepultamentos; 

c) Sepultura Temporária: local acima do nível do solo, lacrado; 

II - Urna funerária: Caixa ou recipiente resistente e impermeável, provido 

em seu interior de material absorvente, usada para acondicionamento, transporte 

e sepultamento cadáveres. 

III - Remoção: o levantamento de cadáver do local onde ocorreu ou foi 

verificado o óbito e o seu subsequente transporte, a fim de se proceder a sua 

inumação ou cremação; 

IV - Inumação: a colocação de cadáver em jazigo, sepultamento; 

V - Exumação: a abertura de jazigo onde se encontra inumado o cadáver; 

VI - Trasladação: o transporte de cadáver inumado em jazigo ou de ossadas 
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para local diferente daquele em que encontram, a fim de serem novamente 

inumados, cremados ou colocados em ossuário; 

VII - Cadáver: o corpo humano após a morte, até estarem terminados os 

fenômenos de destruição da matéria orgânica; 

VIII - Ossadas: o que resta do corpo humano uma vez terminado o processo 

de mineralização do esqueleto; 

IX - Ossuário: construção destinada ao depósito de urnas contendo restos 

mortais, predominantemente ossadas. 

X - Restos mortais: cadáver, ossada e cinzas. 

 

Art. 5º. Os particulares, famílias, sociedades civis, instituições, 

corporações e irmandades ou confrarias religiosas, residentes ou sediadas no  

município, que pretenderem concessão para uso perpétuo de sepulturas, no 

Cemitério Municipal, recolherão os valores correspondentes à "concessão de 

sepulturas", constantes do Código Tributário Municipal, tabela de valores da 

taxa de serviços administrativos. 

 

Art. 6º. Os títulos de concessão de sepultura perpétua somente poderão ser 

transferidos observando-se às normas contidas no Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo único - Na inexistência de sucessores do titular da concessão de 

sepulturas, a mesma retornará à Prefeitura Municipal de forma integral, para os 

fins de direito. 

 

Art. 7º. Ao titular da Concessão de Sepultura, seu preposto e/ou pessoa 

legitimada por lei, fica assegurado direito de regularizar os títulos anteriores 

a este decreto, em favor dos familiares de pessoas as quais se encontram 

sepultadas em sua concessão, desde que pagos os preços públicos correspondentes 

ao ato. 

Parágrafo Único - Na hipótese da concessão ter sido expedida em nome de 

familiar em que ocorreu o primeiro sepultamento, fica dispensada a cobrança do 

preço público a que se refere o caput deste artigo. 

 

Art. 8º. Têm legitimidade para requerer a prática dos atos previstos neste 

Decreto, sucessivamente: 

I - o testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentária; 

II - o cônjuge sobrevivente; 

III - a pessoa que viva com o falecido em condições análogas às do 

cônjuge; 

IV - qualquer herdeiro; 

V - qualquer familiar; 

VI - qualquer pessoa ou entidade que demonstre legítimo interesse. 

 

Art. 9º. É livre a visitação do Cemitério Municipal durante o horário de 

abertura ao público, desde que resguardados os usos e bons costumes. 

Art. 10. O Cemitério Municipal terá obrigatoriamente um Livro de Registro 

de Sepultamentos. 

 

Art. 11. No livro de registro de sepultamentos serão anotados todos os 

sepultamentos ocorridos no dia, em ordem de hora, dia, mês e ano. 

§1º. O registro conterá todas as indicações necessárias à identificação da 

sepultura em que tiver ocorrido o sepultamento. 

§2º. O registro conterá os nomes, sobrenomes, apelidos, etc. dos 

sepultamentos de acordo com a documentação apresentada para o sepultamento. 
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§3º. O registro indicará a documentação apresentada para o sepultamento, 

tal como atestado de óbito, certidões e declarações. 

 

Art. 13. O livro de registro de sepultamento será escrito por extenso, sem 

abreviações, nem algarismos, nele não devendo haver emendas, rasuras, borrões ou 

substituições de qualquer natureza. 

 

Art. 14. O Cemitério é um bem público, de uso especial, não estando 

sujeito a atos da vida civil, sendo objeto apenas de concessão de uso e títulos 

perpétuos. 

 

Art. 15. O titular de concessão de sepultura, perderá a posse da mesma, em 

caso de: 

I - Abandono físico da sepultura, uma vez que o titular é responsável por 

manter o lugar íntegro e limpo, com as lápides bem cuidadas; 

II - Falta de regularização da sepultura pelos sucessores, quando ocorrer 

o falecimento do titular. 

Art. 16. Os casos não previstos neste Decreto serão submetidos à 

apreciação da Secretaria Municipal de Fazenda e Execução Fiscal, desde que 

inseridos no âmbito de atribuições da mesma, seguindo à autoridade competente, 

quando necessário. 

Parágrafo único. Competirá ao Secretaria Municipal de Fazenda e Execução 

Fiscal a edição de instruções normativas ou outros atos administrativos 

necessários à fiel execução deste Decreto ou à resolução de casos omissos. 

 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-

se às disposições em contrário. 

 

  Registre-se e publique-se. 

 

Visconde do Rio Branco, 13 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


