EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXUMAÇÃO DE RESTOS
MORTAIS - CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PAULINHO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO de São
Lourenço do Oeste/SC, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO que o cemitério da comunidade de Linha São Paulinho,
embora de uso particular desta comunidade, está edificado em imóvel de propriedade
do Município, especificamente em área destinada à expansão da área industrial da
Zona Industrial São Paulinho, conforme se verifica na averbação constante na certidão
de inteiro teor da matrícula nº 14.934, do Ofício de Registro de Imóveis local;
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.686, de 29 de
junho de 2022, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a arcar com as despesas
decorrentes do procedimento de exumação de restos mortais sepultados no cemitério
de Linha São Paulinho, concede o uso de terrenos do Cemitério Público Municipal de
forma gratuita, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO que, nos termos da referida lei, o Município pretende
exumar os restos mortais sepultados no referido cemitério, fazendo o translado e nova
inumação no Cemitério Público Municipal Jardim da Saudade;
CONSIDERANDO a necessidade de cientificar as famílias que possuam entes
queridos inumados no local, convocando os interessados a acordarem, no prazo de 30
(trinta) dias, quanto à exumação e destino das ossadas, ou, alternativamente, a
realizarem a exumação e translado por conta própria, no mesmo prazo, arcando com
as despesas;
Torna público a todos os interessados o presente Edital de Notificação de
PROCEDIMENTO DE EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS DO CEMITÉRIO DE
LINHA SÃO PAULINHO, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC.
1. DA NOTIFICAÇÃO
1.1. O Poder Público Municipal constatou que sobre o imóvel de matrícula nº
14.934, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, destinado à expansão
da área industrial, encontra-se situado o cemitério da comunidade de Linha São
Paulinho, contendo:
a) 26 (vinte e seis) sepulturas infantis sem identificação e;
b) 06 (seis) jazigos e/ou sepulturas adultas (uma sem identificação e as demais
pertencendo às famílias Furlanetto, Ferera e Manhaguanha, segundo as informações
levantadas no local).
1.2. Deste modo, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.686, de 29 de
junho de 2022, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de
São Lourenço do Oeste/SC NOTIFICA os familiares e/ou interessados responsáveis a
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terem conhecimento a respeito da abertura dos jazigos, para fins de realização de
exumação.
1.3. Os familiares e/ou interessados responsáveis ficam ainda NOTIFICADOS,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Edital:
a) a acordarem quanto ao envio das ossadas ao Cemitério Público Municipal
Jardim da Saudade, talhão jasmim coletivo, no ossuário municipal, gaveta nº 101,
conforme Anexo I;
b) a acordarem quanto ao envio das ossadas ao Cemitério Público Municipal
Jardim da Saudade e solicitarem a concessão de uso gratuito de terreno, realizando,
no mesmo prazo, às suas custas e responsabilidade, a edificação de jazigo para
abrigar a sepultura, conforme Anexo II, em local a ser indicado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano;
c) a retirarem as edificações que eventualmente tenham construído no local e
que sejam removíveis, sob pena de demolição, sem direito a indenização.
1.4. Caso as famílias ou interessados responsáveis não se manifestem no
prazo informado ou, embora se manifestem, não requisitem a concessão de terreno
para fins de sepultamento, os restos mortais serão transladados para o Cemitério
Público Municipal Jardim da Saudade, talhão jasmim coletivo, no ossuário municipal,
gaveta nº 101.
1.5. A manifestação do familiar e/ou interessado responsável deverá se dar por
escrito, mediante a impressão, preenchimento e assinatura da autorização/declaração
correspondente, constante nos Anexos deste Edital, ou, diante da entrega de
documento similar que contemple as informações necessárias.
1.5.1. O documento deverá ser protocolizado na sede da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, localizada na rua Duque de Caixas, nº 789, centro, São
Lourenço do Oeste - SC.
1.5.2. No caso de impossibilidade de comparecimento na Secretaria, o
documento a que se refere o item 1.5. poderá ser digitalizado e encaminhado no e-mail
urbano@saolourenco.sc.gov.br
1.5.3. Demais informações poderão ser repassadas através do telefone (49)
3344-8519.
2. DO DECURSO DO PRAZO E DESTINO DAS OSSADAS
2.1. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, descrito nos itens 1.2 e 1.3 deste
Edital, sem que os familiares e/ou interessados responsáveis tenham promovido
manifestação ou diligência no sentido da exumação, esta será levada a efeito pelos
serviços municipais ou através de empresa contratada para esta finalidade,
considerando-se abandonada a ossada existente, que terá como destino o Cemitério
Público Municipal Jardim da Saudade, talhão jasmim coletivo, no ossuário municipal,
gaveta nº 101.
2.2. A data e o horário da abertura dos jazigos para fins de realização da
exumação dos restos mortais será fixada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e divulgada através de edital complementar, cujo conteúdo
será disponibilizado aos familiares ou responsáveis que tenham se manifestado no
RUA DUQUE DE CAXIAS, 789 – CENTRO - Fone - (49) 3344-8500 – Fax (49) 3344-8560
89.990-000 - SÃO LOURENÇO DO OESTE – SANTA CATARINA
CNPJ – 83.021.873/0001-08 – www.saolourenco.sc.gov.br

modo e prazo dispostos no item 1.3 e seguintes deste Edital.
2.3. Os atos de abertura dos jazigos e exumação serão realizados sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, cabendo ao
Município o custeio das despesas decorrentes da exumação, transladação e inumação
dos restos mortais no Cemitério Público Municipal Jardim da Saudade.
2.4. Caso algum familiar ou responsável proceda à exumação por conta
própria, arcará com as despesas, incluindo o translado.
3. CASOS OMISSOS
3.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano com base nas disposições legais
aplicáveis à matéria.
São Lourenço do Oeste, SC, 23 de agosto de 2022.

GUILHERME MAXIMILIANO REICHERT NEGRI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO I
(Edital de Notificação de Procedimento de Exumação de Sepultado no Cemitério da
Linha São Paulinho, São Lourenço do Oeste/SC)

AUTORIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, TRANSLADO E INUMAÇÃO NO OSSUÁRIO
MUNICIPAL

_____________________________________ (nome do familiar/responsável), inscrito
no CPF sob o nº _____________________, responsável pelos restos mortais de
__________________________________________ (nome do sepultado), cuja
sepultura
possui
a
seguinte
identificação
_____________________________________________________________________,
inumado no Cemitério de Linha São Paulinho, neste Município de São Lourenço do
Oeste/SC, declaro estar ciente da abertura do jazigo e realização de translado dos
restos mortais ao Cemitério Público Municipal Jardim da Saudade, tendo como destino
o talhão jasmim coletivo, no ossuário municipal, gaveta nº 101, sendo que disponibilizo
os meios abaixo descritos para fins de comunicação e envio do edital contendo a data
e horário de realização do procedimento de exumação.

_______________________________/______, ____ de _________________ de 2022.
(Cidade, estado e data)

_________________________
Familiar/Responsável

Contato telefônico do familiar/responsável: _______________________
Endereço:____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
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ANEXO II
(Edital de Notificação de Procedimento de Exumação de Sepultado no Cemitério da
Linha São Paulinho, São Lourenço do Oeste/SC)

AUTORIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, TRANSLADO E REQUERIMENTO DE
CONCESSÃO DE USO DE TERRENO PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DE JAZIGO

_____________________________________ (nome do familiar/responsável), inscrito
no CPF sob o nº _____________________, responsável pelos restos mortais de
_________________________________________ (nome do sepultado), cuja
sepultura
possui
a
seguinte
identificação:
_____________________________________________________________________,
inumado no Cemitério de Linha São Paulinho, neste Município de São Lourenço do
Oeste/SC, declaro estar ciente da abertura do jazigo, realização de translado dos
restos mortais ao Cemitério Público Municipal Jardim da Saudade, sendo que
disponibilizo os meios abaixo descritos para fins de comunicação e envio do edital
contendo a data e horário de realização do procedimento de exumação.
Requeiro ainda, a concessão de uso gratuito de terreno no Cemitério Público
Municipal Jardim da Saudade, para fins de edificação de jazigo para abrigar a nova
sepultura, ficando responsável pela construção, no local a ser indicado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano.

_______________________________/______, ____ de _________________ de 2022.
(Cidade, estado e data)

_________________________
Familiar/Responsável

Contato telefônico do familiar/responsável: _______________________
Endereço:____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
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ANEXO III
(Edital de Notificação de Procedimento de Exumação de Sepultado no Cemitério da
Linha São Paulinho, São Lourenço do Oeste/SC)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXUMAÇÃO E TRANSLADO DOS
RESTOS MORTAIS SEPULTADOS NO CEMITÉRIO DA LINHA SÃO PAULINHO

_______________________________________ (nome do familiar/responsável),
inscrito no CPF sob o nº _____________________, responsável pelos restos mortais
de _______________________________________ (nome do sepultado), cuja
sepultura
possui
a
seguinte
identificação:
_____________________________________________________________________,
inumado no Cemitério de Linha São Paulinho, neste Município de São Lourenço do
Oeste/SC, declaro que vou proceder por conta própria a exumação e translado
dos restos mortais para o Cemitério ______________________________________,
localizado na cidade de ___________________________________________/______,
arcando com os custos do procedimento, sendo que disponibilizo os meios abaixo
descritos para fins de eventual comunicação.

Contato telefônico do familiar/responsável: _______________________
Endereço:____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

_______________________________/______, ____ de _________________ de 2022.
(Cidade, estado e data)

_________________________
Familiar/Responsável
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