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CEMITÉRIOS/SERVIÇOS FUNERÁRIOS – BASES

GESTÃO

– Secretaria Municipal de Serviços Municipais, Divisão de Velório e Cemitério.

SISTEMA

- Constituído, no Município, por duas unidades: o Cemitério Municipal e cemitério
particular.
- Na programação de oferta de serviços e atendimento, o cemitério particular não
é levado em conta, devido a:
• empreendimento comercial, sem condições de acesso a camadas da
população nos estratos de renda mais baixos.
• oferta dirigida ao mercado metropolitano, atendendo a demandas, em grande
medida, externas ao Município.
- Localização das duas unidades na Prancha PR–A.09.1.
- Cemitério Municipal (atendimento a todo o Município).
- Velório Municipal (idem).

EQUIPAMENTO – TIPO E CONDIÇÕES

- Cemitério Municipal
• área original insuficiente para o porte da demanda levou a situação crítica,
para cuja solução, há cerca de 9 (nove) anos atrás, foi adotada política de
recuperação e modernização, consistente em:
o concentração da oferta em uma única unidade
o ampliação da área disponibilizada
o otimização do padrão de sepultamento, com a instituição dos jazigos públicos
• após diversas ampliações, por agregação de áreas contíguas à original, o
equipamento chega à sua extensão atual, com 8.403,112 m².
• para garantir a capacidade de recepção necessária, foi construído columbário,
com capacidade total de 564 gavetas, sendo 40 disponíveis presentemente
• adotada a prática de exumação, após 4 (quatro) anos, no mínimo, do
sepultamento, com execução da operação por blocos de gavetas, dado o modelo
de túmulo adotado
• lotes ocupados no equipamento totalizam 3.262
• a disponibilidade presente é da ordem de 120 a 130 lotes
• construção, em média, de 20 jazigos/mês.
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- Velório Municipal
• habilitado em área adjacente à do Cemitério
• capacidade para 2 (dois) eventos simultâneos
• dotado de instalações para assistentes aos eventos

MOVIMENTO

- Demanda por sepultamentos no Município é acrescida, à que corresponderia à
população residente, pela condução ao território municipal de corpos lançados ao
Rio Tietê, que vêm dar na barragem Edgard de Souza.
- Acrescem-se, a esses, corpos de pessoas mortas por causas externas, no
Município, sem terem sido neste residentes.
- Até o presente, as estimativas de demanda são feitas empiricamente, com base
no acompanhamento das solicitações, considerada reserva de capacidade para
atendimento.
- Sepultamentos computados por ano, da ordem de 280 a 400; previsões do
serviço levam em conta um total de 40 sepultamentos/ mês, somando 480 anuais;
considerado esse padrão, busca-se assegurar reserva para dois meses e meio de
atendimento, num total de 100 sepulturas de disponibilização permanente.

PADRÕES E PLANEJAMENTO

- Dada a origem empírica da programação adotada, não se acham fixados ainda
padrões sistematizados para sua renovação.
- O setor não conta, igualmente, com planejamento mais sistematizado, em
condições de levar em conta os componentes do quadro demográfico do
Município.
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