
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

  
DECRETO N. 024, DE 26 DE MARÇO DE 2009 

 

Prescreve normas para a organização dos cemitérios públicos municipais  

 

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais; 

 

DECRETA: 

 

  DA GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO 

 

Artigo 1º. As guias de autorização de sepultamento serão expedidas exclusivamente e em ordem 

numérica pela Secretaria de Serviço Público. 

 

Artigo 2º. O fornecimento dos documentos mencionados acima será efetuado mensalmente à 

administração do cemitério. 

 

Artigo 3º. A guia de autorização de sepultamento somente poderá ser preenchida após verificação da 

regularidade da sepultura.  

 

Artigo 4O. O preenchimento da guia de sepultamento deverá ser efetuado pelo administrador do 

cemitério ou seu substituto imediato. 

 

 Artigo 5º. A guia de autorização de sepultamento deverá ser visada pelos agentes públicos  

mencionados no artigo anterior e duas testemunhas maiores e capazes  

 

Artigo 6º. A inutilização ou perda de guia de autorização de sepultamento pelos agentes autorizados 

deverá ser comunicada à Secretaria de Serviço Público. 

 
 

 

 

 



DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO 

 

Artigo 7º. Nenhum sepultamento será realizado sem certidão de óbito, salvo no caso de interesse 

sanitário ou impossibilidade de lavramento da certidão de óbito na data da morte.  

 

Artigo 8º. A certidão de óbito deverá ser apresentada no prazo de 24 horas no caso do artigo 

antecedente. 

Parágrafo único - O não cumprimento ao disposto no caput deverá ser comunicado à Secretaria de 

Serviço Público, bem como a autoridade policial.  

 

DA ABERTURA DAS URNAS FUNERÁRIAS 

 

Artigo 9º.  A urna funerária deverá ser aberta na presença dos familiares do falecido.   

 

DA EXUMAÇÃO 

  

Artigo 10.  A exumação somente poderá ser efetuada após três anos do sepultamento, salvo no casos 

de interesse sanitário previamente relatados em atestado médico. 

 

Artigo 11. A exumação do cadáver deverá ser realizada na presença dos familiares, que deverão ser 

previamente notificados, e dos administradores do cemitério. 

 

 Artigo 12. A família do falecido determinará o destino dos restos mortais após a exumação.  

 

Parágrafo Único.  Os restos mortais do cadáver, no caso de a família não manifestar a sua intenção,  

deverão ser encaminhados ao ossário municipal. 

 

Artigo 13. Da exumação deverá ser lavrado termo descritivo do evento pelo administrador do 

cemitério.  

 
Artigo 14. A exumação, nos casos determinados pelas autoridades judiciárias, bem como para fins de 

traslado, deverá ser realizada nos moldes mencionados neste capítulo.  

 

 

 

 



DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

 

Artigo 15. A suspeita de cometimento de crime deverá ser comunicada pelo administrador do cemitério 

à autoridade policial. 

 

 Artigo 16. O cadáver vindo de outro Estado não será sepultado sem a apresentação de documento 

expedido pela autoridade competente do local do falecimento atestando a sua identidade.  

 

Artigo 17. O sepultamento nos casos de morte violenta somente poderá ser efetuado mediante 

autorização da autoridade competente, qual seja: 

I – autoridade judiciária; 

II – autoridade policial; 

III – responsável pelo Instituto Médico Legal. 

 

DO RELATÓRIO MENSAL 

 

Artigo 18.  A administrador do cemitério terá de enviar, mensalmente e ao Secretário de Serviço 

Público, relatório contendo inumações, exumações, bem como quaisquer acontecimentos 

extraordinários.  

 

DAS SANÇÕES 

 

Artigo 19. A violação a qualquer dos preceitos acima constitui infração administrativa, que não exclui 

eventuais punições de natureza penal ou civil.  

 

Artigo 20. Este decreto entra em vigor na data de sua edição.  

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.   

 

 

Gabinete do Prefeito, 26 de Março de 2009. 

 

  

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES 

Prefeito 


