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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO MUNICIPAL N" 59/2021

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DO

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AREIA/PB E

DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO DA

PARAÍBA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que o espaço destinando ao cemitério municipal é de utilidade
pública;

CONSIDERANDO a escassez de lotes disponíveis para novas concessões;

CONSIDERANDO a existência de inúmeros terrenos sem qualquer infraestrutura por
parte dos adquirentes;

CONSIDERANDO o estado de abandono de inúmeras sepulturas;

CONSIDERANDO que é inconteste que os municípios têm a atribuição constitucional
de "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle de uso, do parcelamento e da ocupação solo urbano" (art. 30, VIII, CF);

CONSIDERANDO que é indiscutível a autonomia do ente municipal em dispor e gerir
os seus bens;

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 concede plena autonomia ao Município
(art. 18): "a autonomia administrativa confere ao Município a faculdade de organizar e
prover seus serviços públicos locais, para a satisfação das necessidades coletivas e pleno
atendimento dos munícipes, no exercício dos direitos individuais, e no desempenho das
atividades de cada cidadão.";

CONSIDERANDO que os bens públicos integrantes do patrimônio municipal devem se
destinar prioritariamente aos superiores interesses da comunidade;

CONSIDERANDO o iminente colapso técnico de alocação de novas sepulturas junto ao
cemitério municipal.

DECRETA:
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

GABINETE DA PREFEITA

Capítulo I

DEFINIÇÕES E NORMAS DE LEGITIMIDADE

Art. V O Cemitério Municipal de Areia/PB será administrado pela Secretaria Municipal

de Infraestrutura, obedecendo as disposições deste Decreto.

Ari. 2® Para fins de aplicação deste Decreto ficam estabelecidas as seguintes definições:

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

sepultura, carneira e sepultura temporária.

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

sepultamentos;

b) Carneira: 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, com controle de

estanqueidade e tratamento de gases por dissolução molecular;

II - Uma funerária: Caixa ou recipiente resistente e impenneável, 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 cremaçào;

rv — 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 para local

diferente daquele em que encontram, a fim de serem novamente inumados, cremados ou

colocados em ossuário;

VII — Cremação: a redução do cadáver ou ossada a cinzas;

VIII - Cadáver: o corpo humano após a morte, até estarem terminados os fenômenos de

destruição da matéria orgânica;

IX — Ossadas: o que resta do corpo humano uma vez terminado o processo de

mineralização do esqueleto;
















