
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DECRETO Nº 6. 765, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017 

Fixa preços para concessões e serviços 

executados nos Cemitérios Públicos do 

Município. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1 º Os preços para concessões de jazigos, túmulos e demais serviços 

prestados no Cemitério Público da sede do Município, de 01 de janeiro à 31 de 

dezembro de 2018, serão os abaixo discriminados: 

R$ 

Sepultamento na Campa ......... ... ............ .............. ............................... .. ..... ...... ... ..... Isento 

TRANSLADAÇÃO 

Carneiro para Jazigo no Município .. .. .......... .... ................................................... 330,3683 

Protocolo ... .... .... ... ....... .......... .......... ... ........... ................. .. .. .. ............ .... ..... ............ 10,9465 

TOTAL .. ......... ....... ..... ........... ..... .. .... .... 341 ,3148 

Jazigo para Jazigo no Município ...................................... .. .... ........ .. .............. ..... 26 1,8688 

Protocolo ...... .... .... ...... .. ...... ... ........... .. ...... .... .. .. ........... .. .... ....... ................... .... ...... 10,9465 

TOTAL .. .... .... .. .... ........... ....................... 272,8153 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Carneiro para Carneiro no Município ........................... ................ ..... .. ............... 261 ,8688 

Protocolo ................................................... ..... ...... ..... ........ ............................ ... ..... 10,9465 

TOTAL. .............. ...... ...... .... ........... ....... . 272,8153 

Jazigo chegada ou saída para outros Municípios ................ ........ .. .... ................ . 227,8985 

Protocolo ............. ..... ........ ......................... ......... .... .. ..... .... .......... ....... .. ......... ...... .. 10,9465 

TOTAL. ........................................... ...... 23 8,8450 

Carneiro chegada ou saída para outros Municípios ..... .. .. .... ......... ....... ................ 190, 7691 

Protocolo ..................... .... .................... .. .. ........ ...................... ... ................ ....... ...... 10,9465 

TOTAL .. .... .... .. ..................... ................. 201 ,7156 

Ossuário para Jazigo ou Carneiro . . ....... ... ................. ........ ........ .. ............ ............. 97,5036 

Protocolo ........................... .................... ............... .......... ...... ..... ... ........................ 10,9465 

TOTAL. ........................................ .. .. 108,4501 

SEPULTAMENTOS 

Sepultamento ..... ....... ........... ............. .. ........... ................... ...... ...... ......... .... ........ ... 44, 1497 

Abertura e Fechamento de carneiro ...... .................. ... ..... ................... ... ......... .. ... 102,4438 

TOTAL. ......... ............... ............. ........ ... .. 146,5935 

Sepultamento ............... ..... ............ ........... ................ ........ ..................... .......... ...... 44,1497 

Abertura e Fechamento de Jazigo .......... ..... ... ... ...... ..... ....... ....... .. ... ....... .............. 138,0261 

TOTAL. .... ....... ..... ..... ............. ...... ....... .. 182, 1758 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Sepultam·ento de cinzas em carneiro ........... ........ ....... .. .. ...... ............ ... .. ...... ... ... .. 102,4438 

Sepultamento de cinzas emjazigo ..... ............... .. ... .... ..... .... ....... ................... .. ..... 138,0261 

EXUMAÇÃO 

Exumação ...... .................. .. .. ...... ....... .......... ..... ....... .... ....... .... ... ... ..... ...... ... ........... 88,3383 

Abertura e Limpeza de carneiro ... ..................... ..... ... .. ....... ...... ............... ...... .... 102,443 8 

TOTAL. .. ... ........ ......... ....... ............... . 190,7821 

Exumação ...... .. ... ......... .. ... .. .... .......... ..... ...... .......... ................................... .... ... ... . 88,3383 

Abertura e Limpeza de Jazigo ...... ... .................. .. ... .. ... ....... .. ... ..... ................ ..... . 138,0261 

TOT AL. ... .... ...... ........ ........ ....... .. ..... .. 226,3644 

TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO 

Transferência de Concessão de Carneiro e jazigo .... .. ...... .. ..... ...... ....... .. .... ..... .... 364,0136 

Protocolo .... .................. .... ..... ..... .... ..... ................... ...... ... ............. ... .. .... .... .... ..... ... 10,9465 

TOTAL. .............. ...... .... ... .......... ... .......... 374,9601 

REVESTIMENTOS 

Revestimento em piso de carneiro .. .. ... ....... .. .. .............. ....... ........ ..... .... .... ...... ..... 227,5086 

Protocolo ........... ..... ......... ...... ........ ... .. ... ... .... ... .. .... ..... .. ..... ....... ...... .. ..... ................ 10,9465 

TOTAL ... .... ... .. ...... .... .. ....... ...... ......... .. 238,4551 

Revestimento em piso de jazigo ...... .. ......... ... ... ... .. ... ........ .. .. .............. ... .... ...... .... 360, 1134 

Protocolo ... ....... ..... ...... ... .. .... .. ....... ..... ...... .... ......... ...... .. ... ........... .... ...... ... .... .... ..... 10,9465 

TOTAL. .... ........ ..... .... ... .. .... .. ... .. ..... ..... .... 371 ,0599 
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Permissão de Revestimento em Piso por Terceiro Carneiro ou Jazigo .. ..... ..... .. 132,6049 

Protocolo ............. ...... ....... .. ..... ........ .. ...... .. .. ... .. ...... .... ... ..... ... ........ .. ..... ..... ....... .... . 10,9465 

TOTAL ..... ..... .... ......... ..... .......... .. .... ... 143,5514 

Permissão de Revestimento em Mármore ou Granito Carneiro ou Jazigo ..... .. .. .189,8071 

Protocolo ..... ........... ... .... ..... ..... ......... ... .. ........... ... ......... ...... .. ....... .. ... ... .... .. .. ..... ... .. 10,9465 

TOTAL. ........... .. .. .... ......... ... ........ ...... ... ... 200,7536 

TRANSFORMAÇÃO EM ALVENARIA 

Autorização para Transformação de Carneiro em Jazigo ...... ...... .... ........ .. .......... 189,8071 

Exumação ... ... .... ............ ...... ... ..... ...... .. ........... .. .... ... ...... ........ .. ..... ..... ... .. ........... .... 88,3383 

Protocolo ..... ..... .. ..... .. ...... .... .... ... .......... .. .... .......... ...... ....... ... .......... ... ................ .... 10,9465 

TOTAL ..... ...... .... ... ... ... .. ... ............ ........ ..... .. .. ... .. ..................... .. ..... .. ...... .... ... ....... 289,0919 

Transformação de Carneiro em Jazigo de 3 gavetas ...... .... ..... ............ ........... .4.81 O, 1798 

Protocolo ..... .............. ..... ..... .... ... .. ... .. ...... ..... ... ... .......... .... ... .... .. ... .... ... .............. ... 10,9465 

TOTAL. .... ..... .... ... ... .............. ......... .. ...... .4.821 ,1263 

Transformação de Carneiro em Jazigo de 4 gavetas ....... ... ......... ... ........ .... .... .. 6.110,2287 

Protocolo ....... ........ .. .... ........... .... ........................ .. .... ...... ... ..... ..... ......... ..... ... ... .... .. 10,9465 

TOTAL. .. ... ... ... ..... .... ... ..... ... ... .. .. ....... ...... 6.121 ,1752 

Transformação de Carneiro em Jazigo de 6 gavetas .. ..... ... ........ ..... .... ... ... ...... . 9.330,2545 

Protocolo ......... ....... ... ...... ... .. .... ......... ...... ........ ......... ......... ..... ................... ... ... ..... . 10,9465 

TOTAL. ..... ...... .... ....... ........ ...... ........... .... 9.341 ,2010 
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CONCESSÃO DE CARNEIRO POR 03 ANOS 

Permissão de uso de Carneiro - por 03 anos ................ ............. ... ..... ..... ... .. ........ 611 ,0229 

Sepultamento ................... ................. .................. ... .... ..... ...... ................................ 25,4420 

TOT AL. ......... .. .... .................................. .. 636,4649 

CONCESSÃO CARNEIRO OU JAZIGO POR 50 ANOS EM ALVENARIA 

Permissão de uso de Carneiro- por 50 anos ............ ........................................ 1.779,6494 

Sepultamento ...... ............ .. .... .... .. ..... ................ .. ...................... .. ................. ..... ..... 25,4420 

TOTAL .............................................. .. ....... ..... ... ...... .......... ........... ....... ... ........ .. 1.805,0914 

Permissão de uso de Jazigo de 2 gavetas - por 50 anos ............. ......... ... .. ... .... 2.730,1018 

Sepultamento .................... ... .. ... ..... .... .. .. ..... .... ..... .... ..... ...... ........ ....... .... ...... ...... ... 25,4420 

TOTAL ........................ ... ......... ......... 2.755,5438 

Permissão de uso de Jazigo de 3 gavetas - por 50 anos ........ .... ............ .... ....... 3.961,8591 

Sepultamento .... .. ... .. ...... .................. .. .... ..... ... .................................. ......... ......... ... 25 ,4420 

TOTAL. ......... ............... .... ...... ....... .... 3.987,3011 

Permissão de uso de Jazigo de 4 gavetas - por 50 anos ........................ ............ 5.593,3946 

Sepultamento ................................................... ... .. ....... ............. ............................ 25,4420 

TOTAL ............................ .. ............ .... .... 5.618,8366 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

RETIRADA DE ÁRVORE E CONSERTO DE CALÇADAS 

Retirada de árvore e conserto de calçadas .............. ........ ... ..... ... .... ..... .. .... .... ...... 262,8697 

Protocolo ............. .. ..................................... ... .......... .... ... .. ... .. ....... ........... ... ......... . 10,9465 

TOTAL. ..... ..... ..... ......... ........ .... .......... 273 ,8162 

UTILIZAÇÃO DE OSSUÁRIO - ALVENARIA 

Utilização de ossuário ... .................. .............. .... ........ ....... .... ...... ... ........ ....... ........ 132,7480 

Transladação ..................................... ............. ... ............. .......... ..... ... ... ....... ......... ... 34,3342 

Protocolo ...... ....... .................... ...... ... .... .. ...... ........ ... ........ ........ ... ... .. ...... ..... .. 10,9465 

TOTAL. ......... ... ..... ..... ... ................ ......... 178,0287 

PESQUISA DE QUALQUER NATUREZA 

Pesquisa de dados de qualquer natureza .. (por ano pesquisado) .. ......... ........ ....... .45 ,8007 

Protocolo ...... ... ..... .. ......... .......... ........ ............. ... ........... ..... ...... .... .. ..... .... .......... ... .. . 10,9465 

TOTAL. .... ............... ... ..... ... .... .... ..... .... ..... 56,7472 

Parágrafo único. Os preços de permissão de uso de carneiros e jazigos 

incluem o custo da mão de obra e dos materiais para construção da sua estrutura básica, 

sem revestimento de qualquer tipo. 

Art. 2º Quando ocorrer exumação e sepultamento simultâneos, em um 

mesmo carneiro ou jazigo, será cobrada uma única taxa de abertura e fechamento em 

caso de carneiro ou abertura e limpeza no caso de jazigo. 

Art. 3º Quando ocorrer transladação de mais de um corpo no mesmo 

túmulo será cobrada uma única taxa de transladação. 

Dec6765 Página 6 de 8 

f"'I\ ID I r:::n ? o 7 OA A 1nnn1 n r::. 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Parágrafo único. A taxa de exumação deverá ser cobrada de acordo 

com cada serviço. 

Art. 4º Os preços para concessões de carneiros e jazigos nos Cemitérios 

Públicos dos Distritos de Lusitânia e Córrego Rico , de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2018, serão os abaixo discriminados: 

Permissão de uso de carneiro - por 03 anos 

R$ 

Permissão de uso - por 03 anos .............. ..... ..... ....... ......... .... ...... ......... ... .. ......... .. 61 1,0229 

Sepultamento ... ........... ... ... .... .. ......... .. ............. .. ....... .... .... .. ........ ... ......... ....... ........ 12,7275 

TOTAL ........... ....... ... ... ........ ... ..... ...... ... ........................................... ............. . 623 ,7504 

Permissão de uso de carneiro - por 50 anos em alvenaria 

Permissão de uso - por 50 anos .. ....... .... ... .... ........ .......... .. .. ................... ..... ...... 1.680,9630 

Sepulta1nento .............. ........ ... ... ... ...................... ....... ......... .................. .............. .... 12,7275 

TOT AL .. ..... ... ....... .. ........ ...................... ..... .. ........ .......... .... ... ....... ....... .......... 1.693 ,6905 

Art. 5º A concessão de jazigos e carneiros nos Cemitérios Públicos do 

Município poderá ser parcelada em até 12 (doze) pagamentos. 

Parágrafo Único. O atraso no pagamento das parcelas dará ensejo à 

cobrança de multa de mora, correção monetária e juros na forma da lei. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018 . 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 08 de dezembro de 2017. 

ANGELA MARIA DJ FREITAS AZÁRIO FONSECA 

' s J retária de Fazenda 
.._____,/ 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 08 de 

dezembro de 2017. 

IV ANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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