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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 2.845, DE 7 DE MAIO DE 1984. 
 
 

Regulamenta os cemitérios do município. 
 

 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
  
 

CAPÍTULO I 
DOS CEMITÉRIOS 

 

Art. 1º Os cemitérios no Município de Guarulhos terão caráter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos, em 
relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. 

Art. 2º A disposição da primeira parte do artigo antecedente não compreende os cemitérios 
pertencentes a particulares, a irmandades, confrarias, ordens e congregações religiosas e a hospitais, os 
quais ficarão, entretanto, sujeitos à inspeção e a polícia municipal. 

Parágrafo único. Nos Cemitérios aqui referidos serão observadas as disposições deste 
regulamento sobre enterramento, sepulturas e escrituração. 

Art. 3º Os cemitérios constituirão parques de utilidade, reservados e respeitáveis, para cujo 
fim as respectivas áreas serão arruadas, arborizadas e ajardinadas, de acordo com a planta de cada um, 
previamente aprovados pelos órgãos competentes. 

Art. 4º Os cemitérios serão estabelecidos em terrenos previamente escolhidos pela 
municipalidade, de acordo com as prescrições de higiene e serão fechadas por muros de 2,20m de 
altura, pelo menos. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade, e provisoriamente, poderão ser fechadas por 
qualquer cerca segura, que vede a entrada a pessoas e animais. 

Art. 5º Os cemitérios serão divididos em quadras, por meio de ruas, e estes subdivididos em 
sepulturas, podendo determinado número de quadra constituir setores ou conjuntos. 

Art. 6º Para o depósito de cadáveres que por qualquer motivo, devem ficar em observação, 
ou que devam ser autopsiados deverão ser removidos ao IML (Instituto Médico Legal) de Guarulhos. 

Art. 7º As ruas ou alamedas arborizadas seguirão sempre a direção principal dos ventos que 
soprem com mais frequência; a arborização reta não deve ser cerrada, para facilitar a circulação de ar 
nas camadas inferiores, e a evaporação da umidade telúrica. 

 

CAPÍTULO II 
DOS ENTERRAMENTOS  

 

Art. 8º Nos cemitérios serão feitos os enterramentos sem indagação de crença religiosa do 
falecido. 
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Art. 9º Nenhum enterramento se fará sem certidão de óbito extraído pelo escrivão de paz, 
em que se tiver dado o falecimento. 

Art. 10. Se algum cadáver for levado aos cemitérios, sem ser acompanhados da certidão a 
que se refere o artigo 9º, ou for encontrado dentro deles ou às suas portas, o respectivo zelador dará 
imediatamente parte à autoridade policial do distrito, solicitando a sua remoção para o IML (Instituto 
Médico Legal) local, comunicará o fato no mesmo dia, a Prefeitura reterá as pessoas que conduziram o 
cadáver, se forem encontradas no ato da condução. 

Art. 11. Os enterramentos não poderão, em regra geral ser feitos antes de 24 horas do 
momento do falecimento, salvo: 

a) Se a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica; 

b) Se o cadáver apresentar sinais inequívocos de princípio de putrefação; 

c) Se já tiver sido autopsiado; 

d) Se houver autorização por escrito de médico, com identificação plena de nome, número 
do CRM, endereço, data e assinatura com os termos: Autorizo o sepultamento com menos de vinte e 
quatro horas. 

Parágrafo único. Não poderá igualmente qualquer cadáver permanecer insepulto, no 
cemitério, após 36 horas do momento em que se tenha dada a morte, salvo se o corpo estiver 
devidamente embalsamado ou se houver nesse sentido, ordem expressa de autoridade policial ou 
judicial competente. 

Art. 12. A verificação poderá ser dispensada, a juízo do zelador, quando se trate de 
cadáveres não embalsamados, trazidos de fora do Município em caixões apropriados, desde que venha 
acompanhado de atestado da autoridade competente do local em que se deu o falecimento, em que 
esteja a identidade o morto e a respectiva causa mortis. 

Art. 13.  Cada cadáver será sempre enterrado no caixão próprio, salvo o do recém-nascido 
com o da sua mãe. 

Art. 14. Em cada sepultura só se enterrará um cadáver de cada vez, salvo o do recém-
nascido com o da sua mãe. 

 

CAPÍTULO III 
DAS SEPULTURAS GERAIS E DAS CONCEDIDAS A PRAZO FIXO OU INDETERMINADO 

 

Art. 15. O zelador é obrigado a fazer nas sepulturas gerais os enterramentos dos cadáveres 
que apresentarem atestado de pobreza, passado pelas autoridades competentes, ou ainda os indigentes 
liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) local. 

Parágrafo único. Excetua-se dessa disposição o cemitério São Judas Tadeu, no qual só se 
podem fazer enterramento em sepultura de concessão por tempo indeterminado. 

Art. 16. Os enterramentos serão feitos em sepulturas abertas em terrenos obtidos pelos 
interessados por concessões a prazo fixo ou indeterminado, mediante pagamento das taxas marcadas 
por lei. 

§ 1º A concessão de sepultura a prazo fixo, de que trata este artigo, entende-se por 3 (três) 
anos a contar da data de inumação, quando o inumado for pessoa de igual ou superior a 6 (seis) anos e 
por 2 (dois) anos quando idade inferior a 6 (seis) anos, aplicando-se o disposto no artigo 37, uma vez 
exauridos esses prazos.  

§ 2º Sendo constatada pela forma prescrita no artigo 32 e seguintes, achar-se qualquer 
sepultura em abandono ou ruína, será a respectiva concessão considerada extinta, providenciando o 
zelador a remoção dos restos mortais na forma prescrita nesta lei, parágrafo único do artigo 37. 
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Art. 17. No escritório da Administração estará exposta ao público, em lugar bem visível, a 
tabela das taxas que devem ser cobradas pelos diversos serviços. 

Art. 18. As concessões de terrenos, a prazo fixo ou indeterminado, podem ser feitas a 
particulares, famílias, sociedades civis, instituições, cooperações, irmandades ou confrarias religiosas, 
mediante processo requerido pelo interessado, dirigido ao Prefeito, com as seguintes imprescindíveis 
condições: 

§ 1º Nome, profissão e residência da pessoa que faz o pedido. 

§ 2º Nome e residência da pessoa ou família, ou nome, destino e sede da sociedade, 
instituição, corporação, irmandade ou confraria à qual é feita concessão. 

§ 3º A superfície do terreno concedido (dupla ou simples), com sua localização. 

§ 4º Pagamento adiantado das respectivas taxas. 

§ 5º Compreendendo-se, a executar a construção do túmulo, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar do recebimento da Carta de Concessão, sob pena de cancelamento da concessão.  

§ 5º Compreendendo-se, a executar a construção do túmulo, no prazo de 15 (quinze) meses, 
a contar do recebimento da carta de concessão, sob pena de cancelamento da concessão. (NR - Lei nº 

3.306/1988) 

Art. 19. A vista e em troca do recibo, independente do requerimento, após 8 (oito) dias da 
data e em 30 (trinta) dias, será fornecido pela seção competente o título definitivo, que ficará em 
dependência do artigo anterior, em seu § 5º, no qual, constarão todas as indicações dos parágrafos, do 
artigo 18, além das referências administrativas que forem julgadas necessárias. 

§ 1º A falta de retirada do Título definitivo em 30 (trinta) dias, acarretará na automática 
anulação da carta de concessão para todos os efeitos, sem direito à restituição das taxas já pagas. (NR - 

Lei nº 5.071/1997) 

§ 2º Se no prazo para retirada da Carta de Concessão Definitiva, houver alguma inumação e 
o responsável não a retirar, sua carta não será cancelada, mas incorrerá na pena de uma taxa de 
expediente para expedição de carta de concessão por mês de atraso, até sua regularização perante a 
municipalidade, sem prejuízo também, das demais obrigações decorrentes desta lei. (NR - Lei nº 

5.071/1997) 

Art. 20. À vista do título de concessão o terreno será entregue ao interessado, que poderá 
então utilizá-lo de acordo com as prescrições desta Lei. 

§ 1º Os túmulos, jazigos e construções equivalentes só poderão ser erigidos nos terrenos de 
concessão a prazo indeterminado, em que tenham sido feitos carneiros ou que ainda não tenham 
sepultamentos, ou depois de decorridos os prazos legais de sepultamento. 

§ 2º Os carneiros, as muretas, poderão ser feitos por empreiteiros ou construtores 
particulares, que tenham pago a necessária licença para trabalhar nos cemitérios, autorizados pelo 
órgão competente; observadas sempre às disposições desta Lei. 

Art. 21. Nos terrenos concedidos por prazo fixo ou indeterminado, serão sepultados: 

§ 1º Quando a concessão for feita a determinada pessoa, só a pessoa indicada. 

§ 2º Quando a concessão for feita a uma família, apenas os membros desta família, que para 
tal fim, se entende o marido, a mulher, os ascendentes e descendentes, entre esses incluídos os seus 
respectivos cônjuges, ou ainda, parentes afastados desde que autorizado pelo concessionário. 

§ 3º Poderão ser sepultadas, quaisquer outras pessoas mediante autorização especial para 
cada sepultamento, dada por escrito pelo concessionário, por seu sucessor ou pelo representante dos 
seus sucessores. 

§ 4º Entende-se por sucessores, para os efeitos deste Ato, os parentes mais próximos, na 
ordem da vocação Hereditária do Código Civil. 
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§ 5º Quando a concessão for feita à sociedade, instituições, corporações, irmandades e 

confrarias, os respectivos sócios, membros irmãos e confrade, e seus filhos menores; à vista de 
documentos autênticos que provem a qualidade alegada. 

§ 1º Quando a concessão for feita a determinada pessoa, serão ali enterrados, a pessoa 
indicada, como também qualquer outra pessoa designada pelo concessionário, por meio de declaração 
pública, testamento ou de qualquer outro documento por ele subscrito que demonstre a sua vontade. (NR 

- Lei nº 5.694/2001) 

§ 2º Quando a concessão for feita a uma família, todos os seus membros poderão ali ser 
inumados, entendendo-se como tais, o marido e a mulher, o companheiro e a companheira, seus 
ascendentes e descendentes, bem como e desde que, autorizados pelo concessionário, os parentes 
colaterais até o sexto grau. (NR - Lei nº 5.694/2001) 

§ 3º Poderão ser sepultadas, também, quaisquer outras pessoas mediante simples 
autorização para cada sepultamento, dada por escrito pelo concessionário e, na falta deste, por seu 
sucessor ou pelo representante dos seus sucessores. (NR - Lei nº 5.694/2001) 

§ 4º Sucessores, para fins desta Lei, são os parentes mais próximos do concessionário, na 
ordem da vocação hereditária do Código Civil, admitindo-se os parentes colaterais até o quarto grau, 
entendendo-se como tais, os irmãos, sobrinhos, tios e primos. (NR - Lei nº 5.694/2001) 

§ 5º Quando a concessão for feita a sociedades filantrópicas, instituições, corporações, 
irmandades, organizações místicas e confrarias, poderão ser sepultados os respectivos sócios, membros-
irmãos e confrades, bem como seus filhos menores, mediante exibição de documentos autênticos que 
demonstrem os vínculos exigidos por esta Lei. (NR - Lei nº 5.694/2001) 

Art. 22. Nos cenotáfios, nos quais se compreende capelas votivas, nenhum sepultamento 
será feito. 

Art. 23. As concessões de terrenos nos cemitérios terão única e exclusivamente o destino 
para que sejam feitas, não podendo ser objeto de qualquer transação, comércio ou transferência, não 
tendo junto à administração municipal, qualquer efeito as estipulações feitas nesse sentido. 

Parágrafo único. Esta disposição será sempre transcrita no título de concessão. 

Art. 24. Nas sepulturas gerais poderão os interessados colocar cruzes, grades, emblemas, 
lápides com inscrições, plantar flores, conforme plano do cemitério. 

Art. 25. Nas sepulturas abertas em terrenos de concessão a prazo fixo poderão os 
interessados colocar cruzes, grades, pilares com correntes, pequenas colunas, lápides sobre muretas de 
alvenaria de tijolos, emblemas, etc., assim como ajardinamento com emprego de flores arbustos e 
executar qualquer obra de caráter provisório a juízo da Prefeitura Municipal.  

Parágrafo único. Nestes terrenos de concessão a prazo fixo, findo o prazo de concessão, 
serão os melhoramentos neles feitos demolidos e os restos mortais encontrados serão enterrados na 
forma estabelecida pelo parágrafo único, do artigo 37.  

Art. 26. Nas sepulturas abertas em terrenos de concessão a prazo indeterminado, será 
obrigatório a construção de túmulo no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena da referida 
concessão ser cancelada. 

Art. 27. As sepulturas para enterramentos de cadáveres de adultos devem ter a 
profundidade mínima de 1,55m, o comprimento de 2,20m e a largura de 0,80m. 

§ 1º As destinadas a menores de 12 (doze) anos e maiores de 7 (sete) anos terão a 
profundidade mínima de 1,32m,  o comprimento de 1,80m e a largura de 0,50m. 

§ 2º As destinadas a menores de 7 (sete) anos terão a profundidade de 1,10m, o 
comprimento de 1,30m e a largura de 0,40m. 
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§ 3º Entre as sepulturas, nos quadros, haverá um intervalo de 0,30m entre os lados da 
largura. 

Art. 28. As sepulturas de concessão a prazo fixo ou indeterminado terão a superfície de 
2,40m x 2,40m e 1,20m x 2,40m. 

Parágrafo único. Quando por qualquer motivo um terreno ficar com maior área que aqui 
mencionada, no qual, porém, não caibam duas sepulturas, com as dimensões regulamentares, poderá 
este terreno ser objeto de uma só concessão, desde que, o interessado pague as taxas devidas. 

Art. 29. Não é permitido a concessão a prazo fixo ou indeterminado dos terrenos gratuitos 
nos Cemitérios Municipais, nem transformar-se em concessão por tempo indeterminado e de prazo fixo. 

Art. 30. As construções definitivas, como sejam, túmulos, jazigos, mausoléus, cenotáfios, 
etc., só poderão ser erigidos nos terrenos de concessão por prazo indeterminado. 

§ 1º Na gaveta, só se fará um enterramento, não podendo, ser aberta para receber novos 
enterramentos. 

§ 2º Nos nichos, só poderão ser feitos enterramentos depois que as construções tiverem 
sido definitivamente executadas, de acordo com os artigos 55 e 56, e respectivos parágrafos, caso não 
tenham sido previamente executadas essas obras, o enterramento será feito em carneiro. 

Art. 31. Todas as sepulturas serão numeradas com algarismos arábicos, em relação ao 
quadro em que acharem; todos os quadros serão numerados com algarismos arábicos; sendo que os 
localizados ao lado direito da entrada receberão números pares e a esquerda números ímpares; todas 
as ruas serão numeradas, sendo os números escritos em algarismos romanos, e as avenidas serão 
designadas por letras alfabéticas, respeitando-se as estruturas já existentes nos cemitérios Municipais. 

Parágrafo único. Os números das sepulturas serão colocados horizontalmente no meio da 
mureta, na parte correspondente aos pés; quando houver mureta serão colocados em pequenos postes 
com placas fornecidas pela administração. 

 

CAPÍTULO IV 
SEPULTURAS EM ABANDONO E EM RUÍNAS  

EXTINÇÃO DE CONCESSÃO 
 

Art. 32. Os concessionários de terrenos ou seus representantes são obrigados a fazer 
serviços de limpeza e as obras de conservação e reparação das muretas, carneiros, túmulos, jazigos, 
mausoléus e cenotáfios, que tiverem construídos e que forem julgados necessários para a decência, 
segurança e salubridade do cemitério. 

Art. 33. As sepulturas, nas quais não forem feitos os serviços de limpeza necessária à 
decência, serão consideradas em abandono; aquelas nas quais não forem feitas as obras de conservação 
e reparação necessária à segurança e a salubridade de cemitérios serão consideradas em abandono e 
em ruína. 

Art. 34. Quando o Administrador do cemitério julgar que alguma sepultura está em 
abandono, ou em ruína, comunicará ao Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos 
que, por um dos seus engenheiros proceder à competente vistoria sobre o estado das construções. 

§ 1º Feita a vistoria na presença de duas testemunhas e nela ficando reconhecido o estado 
de abandono ou de ruína com perigo imediato para a salubridade e a segurança pública, será o 
concessionário do terreno ou o seu representante, notificado imediatamente para executar as obras de 
conservação e reparação julgadas necessárias, as quais serão expressamente indicadas. 

§ 2º Se essas obras não forem iniciadas dentro de 24 (vinte e quatro) horas, ou não for 
conhecido ou encontrado o concessionário ou representante, o administrador tomará todas as 
precauções aconselhadas e mandará fazer obras provisórias, mesmo em desacordo com o plano 
artístico ou arquitetônico da sepultura que garantam a segurança e a salubridade. 
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§ 3º No caso da primeira parte do § 2º, a notificação para a execução das obras definitivas 
será feita por editais afixados na portaria do cemitério e publicados, por 2 (duas) vezes, no decorrer de 
30 (trinta) dias na imprensa oficial e no jornal de maior circulação deste Município, e não sendo ela 
atendida, o administrador fará sempre as obras provisórias indispensáveis. 

§ 4º Ao fim de cada período de 120 (cento e vinte) dias a contar da primeira publicação, 
repetir-se-á a notificação por editais, obedecendo-se a mesma forma e processo do parágrafo anterior. 

§ 5º Se, decorridos o prazo de 1 (hum) ano, a contar da publicação do primeiro edital pela 
imprensa, não forem executadas as obras definitivas, a concessão do terreno será, por decreto do Sr. 
Prefeito, declarada em comisso, e, após 30 (trinta) dias, serão removidos os restos mortais como 
determina o artigo 37, parágrafo único, e retirados todos os materiais podendo o terreno ser concedido 
a outrem.  

§ 6º Se o concessionário se apresentar antes do prazo marcado no § 5º, deste artigo, será 
admitido a fazer as obras necessárias, pagando todas as despesas feitas pela administração, 
devidamente documentadas. 

§ 7º Todo o processado da vistoria aqui referido será transcrito em termo, sendo a ele 
juntadas cópias do orçamento, recebido das despesas, cópias dos editais publicados, para todo o tempo 
constar. 

Art. 35. A cláusula de comisso, do § 5º, do artigo 34, por abandono ou ruína, constará 
sempre expressa no título expedido. 

Art. 36.  No caso de sepultura em abandono ou ruína, sem perigo imediato para a segurança 
e para a salubridade, o administrador tomará as providências indicadas depois da notificação com o 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 37. Dentro de 30 dias, após findarem os prazos legais dos enterramentos, marcados 
neste regulamento, devem, os interessados remover os restos mortais e todos os materiais colocados 
nas sepulturas. 

Parágrafo único. Se não o fizerem serão os restos mortais removidos para o ossário. 
 

CAPÍTULO V 
DAS EXUMAÇÕES  

 

Art. 38. Nenhuma exumação poderá ser feita salvo: 

§ 1º Se for requisitada por escrito por autoridade judiciária ou policial, em diligências no 
interesse da Justiça. 

§ 2º Depois de passado o prazo, julgado necessário para a consumação do cadáver, nos 
terrenos de concessão a prazo fixo, nos termos do artigo 16, § 1º. 

Art. 39. As exumações para transladações, deverão ter:  

§ 1º Consentimento da autoridade policial, com jurisdição sobre todo o Município, se for 
feita a exumação para transladação do cadáver para outro município; consentimento da autoridade 
consular respectiva, se for a exumação para a transladação do cadáver para país estrangeiro. 

§ 2º A exumação será feita depois de tomadas as precauções necessárias à saúde pública, 
pelas autoridades sanitárias. 

§ 3º O interessado depositará a quantia necessária para ocorrer às despesas com materiais e 
pessoal. 

§ 4º Quando a exumação for feita para a transladação de cadáveres para outro cemitério, 
dentro ou fora do município, o interessado deverá apresentar o caixão para tal fim. Esse caixão, será 
sempre de madeira de lei, ajustada com parafusos e será revestido de lâminas de zinco, totalmente 
vedado, de modo a não permitir escapamento de gazes. 
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§ 5º O administrador do cemitério, assistirá a exumação para verificar se foram satisfeitas as 

condições aqui estabelecidas. 

§ 6º No livro de registro serão feitas as anotações convenientes. 

§ 7º Pelo administrador, será fornecida a autorização de exumação, com todas as indicações 
necessárias para a transladação. 

§ 8º O administrador passará sempre recibo especificando as quantias recebidas. 

Art. 40. As requisições de exumações para diligências a bem dos interesses da justiça podem 
ser feitas diretamente ao Sr. Prefeito, por escrito com menção de todos os característicos. 

§ 1º O administrador providenciará a indicação da sepultura, a respectiva abertura, o 
transporte do cadáver para a sala do IML (Instituto Médico Legal) e o novo enterramento, após, terem 
terminado as diligências requisitadas. 

§ 2º Todos esses atos se farão na presença da autoridade que houver requisitado a 
diligência. 

§ 3º Se as diligências requisitadas forem feitas em virtude de requerimento de parte, deverá 
esta, pagar todas as despesas ocasionadas com a exumação. 

§ 4º Se o processo, for ex-ofício, nenhuma despesa será cobrada. 

Art. 41. As exumações, nos casos do § 2º do artigo 38, serão feitas por iniciativas do 
administrador do cemitério para os fins do artigo 37. 

Art. 42. Salvo as exumações de que trata o § 2º do artigo 38, nos terrenos em que houver 
sido feito enterramento de pessoa de moléstia contagiosa. 

 

CAPÍTULO VI  
DAS CONSTRUÇÕES FUNERÁRIAS 

 

Art. 43. Nenhuma construção das referidas no artigo 44, poderá ser feita ou mesmo iniciada 
nos cemitérios municipais, sem que o alvará de licença e a planta aprovada pelo Departamento 
Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos, sejam exibidos ao administrador. 

Art. 44. As construções funerárias, jazigos, mausoléus, cenotáfios, panteons, etc., só 
poderão ser executados nos cemitérios do município, depois de obtido alvará de construção, mediante 
requerimento do interessado, ao qual acompanhará o memorial descritivo das obras e as respectivas 
plantas, cortes longitudinais e transversais, elevação e o cálculo de resistência e estabilidade quando for 
necessário, a juízo do Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos.  

Parágrafo único. As peças gráficas serão em duas vias, as quais serão visadas e uma delas 
entregue ao interessado com alvará de licença. 

Art. 45. Fica extensivo aos monumentos funerários censura estética. 

Art. 46. As construções funerárias nos cemitérios Municipais, como sejam, túmulos, jazigos, 
cenotáfios, mausoléus, panteons, etc., só poderão ser executados por construtores registrados no 
Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos, nos termos do artigo 43. 

Art. 47. Os empreiteiros registrados no Departamento Municipal de Circulação Viária e 
Serviços Públicos, como construtores funerários, poderão executar pequenas obras nos cemitérios, 
mediante alvará expedido por aquela Diretoria. 

§ 1º Os empreiteiros acima referidos, bem como, os construtores registrados, que trabalhem 
nos cemitérios de acordo com a presente lei, ficam sujeitos as disposições de polícia contidas no 
Capítulo VII, desta mesma lei. 
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§ 2º As pequenas obras a que se refere esse artigo são a colocação de lápides nas sepulturas, 
assentadas sobre muretas de alvenaria de tijolos; implantação de cruzes com base de alvenaria de tijolo; 
construção de pequenas colunas comemorativas; instalação de grades balaustradas, pilares com 
correntes, muretas de quadros e outras pequenas obras equivalentes, e revestimento tipo cerâmico, a 
juízo do Departamento de Circulação Viária e Serviços Públicos. 

§ 3º O Departamento de Circulação Viária e Serviços Públicos, exigirá quando julgar 
conveniente, que com a comunicação sejam apresentadas croquis explicativos, em duas vias. 

Art. 48. Por ocasião da aprovação das plantas dos jazigos, mausoléus, cenotáfios, panteons, 
etc., será apresentada pelo concessionário requerente, juntamente com os demais documentos 
exigidos, uma via do contrato (ou prova equivalente) feita com o construtor signatário da planta 
submetida à aprovação, a qual ficará arquivada com o requerimento na Prefeitura Municipal.  

Art. 49. O Departamento de Circulação Viária e Serviços Públicos, fiscalizará a execução das 
plantas aprovadas das construções funerárias, auxiliado pelos administradores, que comunicará as 
irregularidades que observarem. 

Art. 50. Os administradores velarão pelo cumprimento do impedimento aposto pelo 
engenheiro do Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos, encarregado da 
aprovação e fiscalização nos cemitérios que estiverem em desacordo com as plantas ou com as 
prescrições desta Lei. 

Parágrafo único. Se tais impedimentos não estiverem sendo respeitados, fará o embargo 
administrativo. 

Art. 51. As administrações dos cemitérios nenhuma interferência terão perante os 
concessionários de terrenos a prazo fixo, ou tempo indeterminado no tocante ao contrato das 
construções funerárias, salvo nos pontos que forem previstos nesta Lei ou outra qualquer disposição 
legal que esteja em vigor. 

Art. 52. As construções dos carneiros devem ser contratada previamente, com antecedência 
mínima de 6 (seis) horas do momento do enterramento. 

Parágrafo único. As muretas cuja construção poderá ser livremente contratada com 
construtores ou empreiteiros particulares, que estejam nas condições previstas nesta Lei, deverão ser 
feitas dentro do prazo de 90 (noventa) dias sob a pena de perda de emolumentos pagos, ficando os 
mesmos sujeitos a novo pagamento. 

Art. 53. Os túmulos Modelos Padrão, serão feitos exclusivamente pelos interessados, 
segundo os preços das tabelas aprovadas pela Prefeitura Municipal, por empreiteiros e construtores 
licenciados pela Prefeitura. 

§ 1º As muretas e carneiros, serão construídos sempre de acordo com o tipo aprovado. 

§ 2º As muretas serão construídas com alvenaria de tijolos, assentos sobre argamassa de cal 
e areia e com espessura de 0,15m e serão revestidas com a mesma argamassa. 

§ 3º Os túmulos construídos em terrenos de concessão por prazo indeterminado, terão as 
dimensões de 2,40m x 2,40m, podendo a altura variar conforme a declividade do terreno. 

§ 4º As muretas construídas nos quadros gerais terão as dimensões seguintes:  

a) Para adultos, 2,40m de comprimento, 0,90m de largura e 0,40m de altura. 

b) Para infantis, 1,30m de comprimento, 0,50m de largura e 0,40m de altura. 

§ 5º Os carneiros serão construídos com alvenaria de tijolos assentos sobre a argamassa de 
cal e areia; terão dimensões à critério do Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços 
Públicos. 

Art. 54. Sobre a superfície dos terrenos de concessão a prazo fixo, onde houver sido 
construído carneiros, somente poderão ser construídas muretas. 
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Art. 55. Os túmulos, jazigos e mausoléus com gavetas ou nichos abaixo do solo, obedecerão, 
as seguintes regras: 

§ 1º Os subterrâneos não terão mais de cinco metros de profundidade. 

§ 2º As paredes, alicerces, pisos e abóbadas terão respectivamente a espessura de 0,45m, 
0,30m, 0,15m e 0,10m. 

§ 3º As paredes horizontais e verticais das gavetas terão a espessura mínima de 0,10m. 

§ 4º As paredes, piso e teto serão feitos com a matéria absolutamente impermeável. 

§ 5º As portas que existirem serão de ferro, bronze, alumínio, etc. 

§ 6º Os subterrâneos serão ventilados pelo ponto mais elevado da construção. 

Art. 56. Os túmulos ou mausoléus com nichos construídos acima do nível do solo, 
obedecerão as seguintes regras:   

§ 1º Não é permitida a construção de gavetas para sepultamentos, acima do nível da terra. 

§ 2º O material empregado será o mármore, granito, o cimento armado ou material 
equivalente, à juízo da administração, com todas as juntas tomadas e impermeabilizadas. 

§ 3º A altura da construção estará na proporção da superfície na relação de 1,15m e de 
largura da rua em que estiver situada na proporção de 1,15m. 

§ 4º As paredes, alicerces, pisos e tetos terão, respectivamente, a espessura mínima de 
0,20m, 0,30m, 0,15m e 0,10m. 

§ 5º As paredes horizontais e verticais das gavetas terão a espessura de 0,10m. 

Art. 57. A altura das construções a que se refere este capítulo, medir-se-á desde o nível do 
passeio, até a parte superior da cornija, não se compreendendo nessas estátuas, pináculos ou cruzes. 

Art. 58. Por ocasião das escavações tomará o empreiteiro, todas as medidas de precaução 
necessárias, para que não seja prejudicada a estabilidade das construções circunvizinhas e dos 
arruamentos, tornando-se responsável o dono da obra e o empreiteiro solidariamente pelos danos que 
ocasionarem. 

Art. 59. Todo material destinado à construção como tijolo, cal, areia, etc., será depositado 
pelos interessados em local fora do cemitério e da via pública, permitindo-se-lhes a permanência no 
cemitério da porção precisa para o serviço de cada dia. 

Art. 60. A argamassa será preparada em caixões de ferro ou de madeira. 

Art. 61. Fica expressamente proibido depositar no cemitério, terra ou quaisquer escombros, 
os quais deverão ser removidos imediatamente. 

Art. 62. O transporte de materiais nos cemitérios, será feito de carrinhos, os materiais que 
não possam ser transportados por quatro homens, sê-lo-ão em plataformas montadas sobre pranchões 
colocados sobre o pavimento dos passeios e ruas. 

Art. 63. Logo que seja ultimada qualquer construção, deverão os materiais restantes serem 
imediatamente removidos pelo encarregado da obra deixando perfeitamente limpo o local. 

Art. 64. Ao deixar o trabalho, deverá o encarregado proceder a limpeza dos passeios que 
circundam as respectivas construções. 

Art. 65. É proibido estragar o pavimento para a colocação de andaimes que deverão apoiar-
se sobre os pranchões de madeira. 

Art. 66. O uso de carrinhos, para a condução de terra, areia, etc., só será permitido, de modo 
a evitar o derrame do material. 
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Art. 67. As balaustradas, grades, cercos e outras construções de qualquer material que 
sejam, nos terrenos perpétuos não poderão ter maior altura de 0,60m sobre o passeio ou terreno 
adjacente. 

Parágrafo único. Excetuam-se no dispositivo desse Artigo, as cruzes, colunas, ou outras 
construções análogas e os pilares com 0,20m de altura. Nas construções sobre sepulturas em caso 
algum a madeira será admitida. 

Art. 68. Todo terreno, cuja concessão por prazo indeterminado, tenha sido feita e que, após, 
90 dias não se tenha iniciado qualquer construção previamente licenciada, deverá ser guarnecido de 
uma mureta de alvenaria, retocada de cimento, tendo como profundidade cavada de terreno natural, 
0,30m e em elevação 0,25m. 

Parágrafo único. O espaço que desse modo ficar determinado, será cheio de terra disposta 
de madeira que as águas provenientes de chuvas ou rega, tenham imediato escoamento para a sarjeta 
da rua.  

 

CAPÍTULO VII 
DOS EMPREITEIROS E FUNERÁRIOS 

 

Art. 69. Não poderão trabalhar nos cemitérios, sob qualquer pretexto, pessoas que sofrerem 
de moléstias contagiosas ou os menores de 17 anos. 

Art. 70. As administrações dos cemitérios, admitirão neles trabalhar os construtores e 
empreiteiros que exibirem: 

a) Carteira de Identidade fornecida pela Polícia; 

b) Conhecimento do pagamento de impostos e emolumentos a que estiverem sujeitos; 

c) Prova de registro na Prefeitura; 

d) Autorização fornecida pelo Órgão Competente; 

e) As plantas aprovadas e os alvarás de licença expedidos pelo Departamento Municipal de 
Circulação Viária e Serviços Públicos, ou as comunicações devidamente visadas pela mesma Diretoria, 
tudo de acordo com as disposições desta Lei. 

§ 1º As exigências da letra “a” serão aplicadas igualmente aos seus operários e empregados. 

§ 2º Pode deixar de admitir aos serviços todos aqueles sobre os quais tenha dúvidas quanto 
a honorabilidade ou que se portam incorretamente. O fato será comunicado a seus superiores para 
resolução definitiva. 

Art. 71. É proibido aos empreiteiros e empregados, estacionarem à porta de cemitérios, ou 
formarem grupos no interior destes. 

Art. 72. Só durante as horas em que os cemitérios estiverem abertos ao púbico, terão neles 
entrada o empreiteiro e seus empregados. 

Art. 73. Os empreiteiros são responsáveis pelos objetos que existirem nas sepulturas, em 
que estejam trabalhando, por si ou por seus empregados, e ainda pelos danos a elas causadas, ficando 
em qualquer dos casos imediatamente obrigados a restituição do que tiver desaparecido e aos reparos 
ocasionados, dentro do prazo de 12 (doze) horas. 

Art. 74. Os empreiteiros deverão cumprir fielmente os compromissos contraídos para com o 
público, nos trabalhos de que forem encarregados, devendo tratar a todas as pessoas estranhas e ao 
pessoal dos cemitérios com toda a urbanidade. 

Art. 75. Os empreiteiros são responsáveis por qualquer dano que seus empregados 
praticarem nos cemitérios. 
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Art. 76. Os empreiteiros ou seus empregados não poderão se utilizar de qualquer Utensílio 
ou material do cemitério para a execução dos serviços de que tenham sido incumbidos. 

Art. 77. Os empreiteiros, operários e qualquer pessoa que tenha licença para trabalhar no 
cemitério, ficam sujeitos enquanto permanecerem nos recintos dos mesmos, a este regulamento e às 
instruções e ordens dos respectivos administradores, sob pena de multa de 1 (um) a 5 (cinco) salários de 
referência, de que trata a Lei Federal nº 6.205, de 29 de abri de 1975, vigente no Município de 
Guarulhos e de lhes ser vedado o ingresso podendo, além disso ser entregues à autoridade policial para 
os fins de direito, conforme o delito ou falta cometida. 

Art. 78. Os empreiteiros poderão plantar flores e árvores, diretamente ou por meio de 
jardineiros que contratarem. 

Parágrafo único. Os jardineiros ficam sujeitos às regras estabelecidas para os empreiteiros, 
na parte aplicável.  

Art. 79. Haverá em cada cemitério, em depósito os materiais necessários para a construção, 
por conta da administração, de carneiros e as outras necessárias, suficientes para os enterramentos de 
uma semana. 

Parágrafo único. Esses materiais ficam sob responsabilidade dos administradores, que deles 
prestarão contas trimestralmente ou quando lhes forem exigidos mediante confronto dos pedidos 
escritos aos fornecedores e a respectiva aplicação nas construções. 

 

CAPÍTULO VIII 
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 

Art. 80. O expediente relativo a administração, inspeção e fiscalização dos cemitérios, fica 
subordinada ao Departamento Municipal de Circulação Viária e Serviços Públicos e o relativo a 
arrecadação de rendas e prestação de contas ao Departamento da Fazenda. 

Art. 81. Compete aos administradores além das disposições expressas neste regulamento, o 
seguinte: 

§ 1º Comparecerem a hora de abertura do cemitério e nele permanecer até a hora de 
fechamento. 

§ 2º Manterem a ordem e regularidade no serviço e providenciarem o asseio e a 
conservação dos cemitérios. 

§ 3º Procederem a escrita dos cemitérios. 

§ 4º Atenderem as partes, dando-lhes as informações que solicitarem. 

§ 5º Arrecadarem as rendas dos cemitérios, das quais entregará sempre o recibo. 

§ 6º Cumprirem e fazerem cumprir as disposições deste regulamento, as instruções e ordens 
que lhes forem dadas pelos seus superiores. 

§ 7º Informarem processos relativos a concessão de perpetuidade. 

§ 8º Recolherem à Tesouraria Municipal a renda arrecadada no prazo e pela forma 
determinada em Lei ou regulamento. 

§ 9º Autorizarem o início das construções e das pequenas obras e melhoramentos 
licenciados por alvará de licença e plantas aprovadas, tudo de acordo com esta Lei. 

§ 10. Comunicarem à Prefeitura, as ocorrências que verificarem, propondo a adoção de 
providências tendentes a melhorar as condições dos cemitérios. 

§ 11. Informarem sobre os serviços e fornecimento feitos. 

§ 12. Fazerem a escrituração dos cemitérios. 
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Art. 82. É proibido aos servidores públicos incumbirem-se, nos cemitérios, de quaisquer 
serviços de estranhos, como sejam: construção de cercos, caixas de alvenaria, túmulos, jardins, limpeza 
ou outros, sendo vedado receber de quem quer que seja, donativos em dinheiro, ou presente de 
quaisquer objetos ou materiais. 

Art. 83. Os empregados dos cemitérios, a nomeação, demissão e dispensa, penas 
disciplinares, licenças, férias e aposentadorias, estão sujeitas às leis e atos que regem a matéria. 

 

CAPÍTULO IX 
DA ESCRITURAÇÃO 

 

Art. 84. Cada cemitério terá os dois livros seguintes, iniciados e encerrados pelo Setor 
Competente. 

§ 1º Registro de enterramentos e 

§ 2º Registro de Concessão. 

Art. 85. No primeiro livro serão registrados os enterramentos feitos no respectivo cemitério. 

Art. 86. No segundo livro serão escrituradas todas as concessões de terrenos a prazo 
indeterminado. 

Art. 87. O livro de talão será extraído em 3 (três) vias sendo que a primeira via será entregue 
ao interessado; a segunda servirá para a prestação de contas e a terceira ficará no talão onde serão 
reproduzidas as especificações do parágrafo supra. 

 

CAPÍTULO X 
DA POLÍCIA INTERNA 

 

Art. 88. Os cemitérios estarão abertos todos os dias desde às 7:00 (sete) horas até às 18:00 
(dezoito) horas. 

Art. 89. A guarda diurna e noturna nos cemitérios, para a vigilância dos cadáveres e das 
sepulturas, será Municipal ou por firma contratada. 

Art. 90. As pessoas que visitarem os cemitérios ou neles penetrarem para qualquer fim lícito, 
deverão portar-se com o máximo respeito. 

Art. 91. É vedado nos cemitérios a entrada: aos ébrios; aos mercadores ambulantes; às 
crianças não acompanhadas; aos alunos de escolas em passeio sem os diretores; aos indivíduos seguidos 
de animais. 

Art. 92. É expressamente proibido nos cemitérios: 

a) escalar os muros ou cercas e as grades das sepulturas; 

b) subir às árvores ou aos mausoléus; 

c) pisar nas sepulturas; 

d) caminhar ou deitar-se na relva; 

e) rabiscar os monumentos ou as pedras tumulares; 

f) cortar ou arrancar flores; 

g) praticar atos que de qualquer maneira, prejudiquem os túmulos, as canalizações, sarjetas, 
ou quaisquer partes do cemitério; 

h) lançar papéis, folhas, pedras ou objetos servidos, bem assim, qualquer qualidade de lixo, 
nas passagens, ruas, avenidas ou outros pontos; 
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i) passear nos caminhos de separação de sepulturas e neles parar sem ser em serviço 
profissional; 

j) fazer operações fotográficas, geodésicas ou outras de mesma natureza, salvo com licença 
especial da Prefeitura; 

k) pregar anúncios, quadros ou o que quer que seja, nos muros e nas portas; 

l) forrar depósito de materiais, cruzes, grades, cercas e outros objetos funerários; 

m) fazer trabalhos de construção, de aterro ou plantação nos domingos, salvo em casos 
urgentes e com licença da administração; 

n) prejudicar, estragar ou sujar as sepulturas vizinhas àquela de cuja conservação estiver 
cuidando ou construindo; 

o) gravar as inscrições ou epitáfios nas cruzes, monumentos ou pedras tumulares sem o 
aviso da administração, que os não porá se não estiverem corretamente escritos ou se estiverem 
redigidos de modo a ofender a moral e as leis; 

p) efetuar diversões públicas ou particulares; 

q) fazer instalações para vendas de qualquer natureza. 

Art. 93. Nos dias de finados, são permitidas coletas às portas de entrada e saída unicamente 
para fins beneficentes, sem previa licença dos administradores, desde que não perturbem a boa ordem 
e a liberdade de circulação. 

Art. 94. Fica permitida a inscrição em idioma estrangeiro sobre os túmulos nos cemitérios do 
Município. 

Parágrafo único. Os dizeres referentes a identificação dos túmulos deverão ser expressos 
em língua portuguesa. 

Art. 95. É proibida a remoção de cadáveres ou de ossos dos cemitérios salvos os casos de 
exumação com a competente autorização, e, bem assim, a prática de qualquer ato que importe violação 
das sepulturas, túmulos e mausoléus. 

 

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 96. Quando um cemitério alcançar o limite de saturação de matérias orgânicas, que se 
torne impróprio para provocar fermentação, deve ser fechado e nele não poderão ser feitas inumações 
ou exumações, senão após decorridos 10 (dez) anos. 

Art. 97. No caso de resolver a Municipalidade extinguir algum cemitério, fica obrigada a 
fazer aos concessionários de terrenos por tempo indeterminado, cuja concessão não tenha ainda caído 
em comisso, nova concessão, em um dos outros cemitérios do Município, de terreno equivalente e para 
qual, poderão ser transferidos os restos mortais existentes na antiga sepultura, assim como, as 
construções que nela existam independente de pagamento de novos emolumentos por essa 
transladação. 

§ 1º Se porém, as construções existentes tiverem de ser demolidas e reconstruídas em novo 
local, dependerá da aprovação previa do respectivo projeto, que será aprovado se não apresentar 
inconvenientes em relação às exigências legais que vigorarem na ocasião. 

§ 2º Em qualquer caso, os restos mortais encontrados nas sepulturas, poderão, sem 
despesas para a Prefeitura, serem removidos para lugar reservado. 

§ 3º A remoção ou extinção do cemitério Municipal, dependerá de lei especial. 
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§ 4º No caso de extinção, a Prefeitura se obrigará a fazer as construções tal qual as 
existentes no cemitério extinto e fornecerá as respectivas plantas aprovadas sem ônus para os 
concessionários de terrenos por tempo indeterminado. 

Art. 98. Os administradores providenciarão para que os terrenos de que cogita o artigo 
anterior, sempre existam placas numéricas indicadoras do registro no Livro de Enterramento. 

Art. 99. A administração mandará conservar e zelar por conta dos cemitérios, quando em 
abandono, as sepulturas em que repousem os despojos de pessoas com relevantes serviços públicos à 
Pátria, ao Estado e ao Município, providenciando para que sempre possa ser lido nas lápides, o seu 
nome e títulos, data de nascimento e falecimento. Fica igualmente a cargo dos cemitérios a conservação 
e limpeza dos túmulos e jardins construídos pelos Poderes Públicos, em memória de pessoas ilustres. 

Art. 100. O órgão competente providenciará no sentido de possuírem os cemitérios, os livros 
e talonários necessários à boa execução desta Lei, segundo os modelos aprovados pela Prefeitura. 

Art. 101. Os pobres e indigentes, que apresentarem documentos comprobatórios de 
pobreza, serão sepultados gratuitamente, nas sepulturas gerais dos cemitérios do Município. 

 

CAPÍTULO XII 
DAS PENAS  

 

Art. 102. Qualquer infração das disposições desta Lei, quando não houver pena específica, 
será punida, pela primeira vez com 2 (duas) vezes o Salário Referência, de que trata a Lei Federal nº 
6.205, de 29/04/75, vigente no Município de Guarulhos, dobrando-se na sua reincidência. 

Art. 103. As pessoas que infringirem as disposições do Capítulo X, ficarão obrigadas a 
ressarcir os danos causados, à Juízo da Municipalidade, comunicando-se à administração do Cemitério, à 
sua Chefia Imediata, que poderá aplicar penas mais severas, dependendo da gravidade das mesmas, 
impedindo, inclusive, a entrada dos infratores nos Cemitérios. 

Art. 104. Qualquer infração das disposições contidas no Capítulo VI, desta Lei, será punida 
pelo artigo 102, ou ainda, subsidiariamente, como está previsto no Código de Obras em vigor. 

Art. 105. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Guarulhos, 07 de maio de 1984. 
 

Dr. OSWALDO DE CARLOS 
Prefeito Municipal 

 

Registrada na Seção de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Guarulhos e 
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quatro. 
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