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Para realizar um sepultamento nos cemitérios municipais de Florianópolis, é 
necessário entrar em contato com a Central de Óbito, que funciona 24h por 
dia, todos os dias da semana, e seguir os passos explicados nesta cartilha.

Endereço: Rua Pastor William Richard Schisler Filho, nº 296 - Itacorubi
Telefone/WhatsApp: (48) 3065-5500
Site: www.centraldeobito.com.br
E-mail: atendimento@centraldeobito.com.br

Fazer a Guia de Autorização para a Liberação e Sepultamento de Corpos 
(GALSC) junto à Central de Óbito de Florianópolis.

Junto à Chefia de Cemitérios, que fica na administração do Cemitério do Ita-
corubi, solicitar a emissão da taxa do Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM) sobre o serviço de sepultamento, de R$ 45,50. Esse é o único valor pago 
ao município durante o processo de sepultamento. No mesmo local, realizar o 
agendamento do sepultamento.

Dirigir-se à funerária para definir detalhes do velório (se houver) e do sepulta-
mento.Em Florianópolis, somente quatro funerárias estão concessionadas 
para prestarem serviços em cemitérios:

Funerária Capital:  Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 296, sala 01 -     
Itacorubi.   Contato: (48) 3028-2828

Funerária Recanto da Paz: Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 296, sala 
02 - Itacorubi.  Contato: (48) 3024-1111

Funerária São Pedro: Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 350, sala 01 - 
Itacorubi.   Contato: (48) 3334-3495

Funerária Santa Catarina: Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 350, sala 
02 - Itacorubi.  Contato: (48) 3334-3411

1º Passo:

2º Passo:

3º Passo:

       Declaração de Óbito;
       Documento válido com foto do falecido;
       Documento válido com foto do familiar/responsável.

O contato deve ser realizado portando os seguintes documentos:

As quatro funerárias funcionam todos os dias da semana, por 24 horas.



Ir ao Cartório mais próximo de onde ocorreu o falecimento ou da residência do 
falecido em até 15 dias corridos, com os seguintes documentos:

- Declaração de óbito
- 5ª via da GALSC
- Local de sepultamento
- Documento com foto contendo RG e CPF 
- Certidão de nascimento ou casamento, se houver
- Nome e idade dos filhos vivos, se houver
- Bens a inventariar
- Número do benefício

O aforamento perpétuo é o processo de aquisição de um lote em cemitérios 
municipais, fazendo com que determinado lote deixe de ser de domínio público 
e dê o direito de uso para os familiares do falecido. O processo pode ser feito 
ainda em vida ou após o sepultamento, por familiares.

Em Florianópolis, a solicitação de aforamento perpétuo pode ser feita em até 
quatro anos após o sepultamento. É  necessário protocolar o processo junto ao 
Pró-cidadão, em qualquer uma das seis unidades da Capital. Se no prazo de 
quatro anos o pedido de aforamento não for realizado, o município tem direito 
a fazer a exumação do corpo.

4º Passo:

Aforamento

Benefício Funeral

Para famílias de baixa renda, a Prefeitura de Florianópolis oferece o sepulta-
mento de maneira gratuita por meio do Benefício Funeral. 
A população deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
da sua região com a declaração de óbito em mãos para solicitar o benefício. 



Devo obrigatoriamente fazer algum 
pagamento além da taxa de                          
sepultamento?

R: Não, a única taxa fixa cobrada 
pelo município é de R$ 45,50 pelo 
serviço de sepultamento. Demais 
custos são por meio de contratação 
particular. Não deverá ser pago por 
fora nenhum valor sobre serviço de 
sepultamento. Além disso, caso o 
familiar queira solicitar o aforamen-
to perpétuo, que é a compra do lote 
cemiterial, esse processo pode ser 
feito em até quatro anos após o se-
pultamento e exclusivamente por 
meio do Pró-cidadão. 

Posso contratar qualquer uma das 
funerárias concessionadas?

R: Sim, todas as quatro funerárias 
concessionadas atendem todos os 
dias, durante 24h. Você não precisa 
aceitar indicação, pode procurar 
qualquer uma delas e escolher a que 
melhor atender suas necessidades. 
Em caso de enterros em outra 
cidade, você poderá também optar 
por uma funerária local, e não ne-
cessariamente de Florianópolis. 

Posso colocar vasos, velas e flores 
no local onde algum familiar foi                    
sepultado?

R: Sim, mas é necessário garantir a 
manutenção, impedindo o acúmulo 
de água. Segundo a Lei Comple-
mentar nº 585/2016, acerca do 
Código de Posturas do Município, 
somente será autorizada a utiliza-
ção de vasos, floreiras ou quaisquer 
outros tipos de recipientes que 
acumulem água, se estiverem devi-
damente perfurados e/ou preen-
chidos com areia. 

Quais serviços eu devo contratar de 
forma particular?

R: A única compra obrigatória e feita 
de forma particular, no caso de se-
pultamentos em túmulos, é a 
compra da carneira, que é a estrutu-
ra de placas de cimento colocadas 
no entorno e em cima do caixão. 
Essa compra pode ser feita com 
prestadores de serviço ou empre-
sas credenciadas no cemitério, a fim 
de garantir segurança e preço justo. 
Os demais serviços ou itens não 
têm obrigatoriedade de serem       
adquiridos, como lápide, flores ou 
manutenção.

FAQ - Entenda seus direitos e deveres



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Todos os dias, das 7h às 17h
CONTATO: (48) 3238-9175

(48) 3251-6175 | ouvidoria@pmf.sc.gov.brOUVIDORIA:

ENDEREÇOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

ITACORUBI - CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS                            
Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 452 - Itacorubi, Florianópolis - SC

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 
DE LISBOA                                                                                                                                                                  
Estrada Caminho dos Açores, 2450- Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis - SC

CAMPECHE - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPECHE                                                             
Rua da Capela - Campeche, Florianópolis - SC

CAPOEIRAS (CONTINENTE) - CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO           
Rua São Cristóvão - Capoeiras, Florianópolis - SC

CANASVIEIRAS - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANAJURÊ                                                
Rodovia Teruliano Brito Xavier (atrás da Igreja de Santo Antônio de Paula) -      
Canasvieiras, Florianópolis - SC

RATONES - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RATONES                                                                  
Estrada Intendente Antônio Damasco - Ratones, Florianópolis - SC

RIO VERMELHO - CEMITÉRIO MUNICIPAL DO RIO VERMELHO                                       
Rodovia João Gualberto Soares - Rio Vermelho, Florianópolis - SC

LAGOA DA CONCEIÇÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAGOA DA CONCEIÇÃO   
Rua Manoel Severino de Oliveira - Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC

BARRA DA LAGOA - CEMITÉRIO MUNICIPAL DA BARRA DA LAGOA                        
Rua Laurindo José de Souza - Fortaleza da Barra da Lagoa, Florianópolis - SC

RIBEIRÃO DA ILHA - CEMITÉRIO MUNICIPAL DO RIBEIRÃO DA ILHA                      
Rua Alberto Cavalheiro (atrás da igreja) - Ribeirão da Ilha, Florianópolis - SC

ARMAÇÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL DA ARMAÇÃO                                                               
Av. Antônio Borges dos Santos (atrás da igreja) - Armação, Florianópolis - SC

PÂNTANO DO SUL - CEMITÉRIO MUNICIPAL DO PÂNTANO DO SUL                          
Rua Sinfronio Manoel de Souza - Pântano do Sul, Florianópolis - SC

INGLESES - CEMITÉRIO MUNICIPAL DOS INGLESES                                                               
Estrada Vereador Onildo Lemos - Ingleses, Florianópolis - SC


