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ITENS NECESSÁRIOS
O cemitério possui licença ambiental?
Os cemitério possuem os itens abaixo?
I - Local para administração e recepção;
II - Capela mortuária que atenda a legislação sanitária
vigente; III - Depósito de materiais e ferramentas;
IV - Instalações sanitárias, vestiário com armários duplos,
refeitório ou local para refeição e fornecimento de água
potável para os trabalhadores, devendo atender o
preconizado na Norma Regulamentadora 24 do Ministério
do Trabalho e Emprego;
V - Livro de Registro de Inumações ou sistema
informatizado com Termo de Abertura e numeração
seqüencial com as informações contidas no Anexo I da
portaria PORTARIA Nº 167/SES
Os Serviços de Alimentação ou Lanchonete existentes
devem no cemitério possui alvará sanitário?
Pelo menos 20% da área do lote do Cemitério, excluídos
os Cemitérios-Parques, é destinada à arborização ou
ajardinamento, não devendo ser computado neste
percentual os jardins sobre jazigos?
As Floreiras, vasos, canaletas, reservatórios, dentre
outros recipientes sujeitos ao acúmulo de água, são
mantidas em condições sanitárias de acordo com
legislação vigente, para evitar à proliferação do
mosquito Aedes aegypti ?
As sepulturas de cemitérios horizontais são construídas e
revestidas de modo que dificultem a entrada das águas de
chuva ou as provenientes da lavagem externa dos túmulos,
bem como do acesso de animais sinantrópicos?
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Nos cemitérios verticais, os lóculos são construídos e
convenientemente vedados de modo a evitar a exalação de
odores e incômodos aos trabalhadores e visitantes, assim
como dotados de dispositivos (chaminés), com saídas
devidamente teladas e protegidas de intempéries, que
permitam exaustão?
Os resíduos sólidos resultantes da exumação dos corpos
tem destinação ambientalmente dequada?
Os resíduos de todas as atividades do cemitério são
armazenados de forma a impedir o acesso de pessoas não
autorizadas, insetos e outros animais?
Possuem certificado e ordem de serviço do controle de
vetores e pragas urbanas por empresas habilitadas pela
Vigilância Sanitária?
Os cemitérios horizontais possuem descensores para a
descida do caixão na sepultura.
Os cemitérios verticais possuem ascensores para a
colocação dos caixões nos lóculos superiores ou outros
meios técnicos apropriados, em acordo com a Norma
Regulamentadora - 17, item 17.2.4 e subitens?
Os Equipamentos de Proteção Individual, disposto na
Norma Regulamentadora - 6 do Ministério do Trabalho e
Emprego, com redação dada pela Portaria Federal 25/2001, para os trabalhadores dos cemitérios
(sepultadores, coveiros e oficial de obras) contemplam no
mínimo os itens abaixo?
I -. Respirador tipo PFF2;
II - Óculos de segurança para proteção dos olhos;
III - Luvas nitrílicas com forro;
IV - Botas de PVC e cano médio;
V - Capa de chuva.
VI - Outros dispositivos devem ser fornecidos aos
trabalhadores como chapéu ou boné e protetor solar.
É fornecida aos trabalhadores, gratuitamente, vestimenta
de acordo com as atividades desempenhadas,
considerando as condições climáticas, não podendo estas
serem utilizadas fora do local de trabalho?
A inumação de pessoa somente é efetuada após
apresentação de Certidão de Óbito, expedida pelo Cartório
do Registro Civil, mediante apresentação da Declaração de
Óbito?
São respeitados os prazos mínimos para a exumação dos
corpos, sendo eles de 4 (quatro) anos, contados da data do
óbito, e 2 (dois) anos no caso de criança até a idade de
seis anos?
Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA)?
Possui Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO)?
Existe Programa de Imunização com disponibilização
gratuita a todos os trabalhadores, inclusive os da limpeza,
de vacinas contra hepatite B, sarampo, rubéola, caxumba,
tétano, difteria, e outras estabelecidas no PCMSO,
obedecendo às diretrizes e recomendações do Ministério
da Saúde?
Os trabalhadores recebem capacitação inicial e continuada
que contenha no mínimo: conhecimentos sobre as rotinas,
processo de trabalho, riscos e agravos à saúde, medidas
de proteção coletiva e individual, produtos químicos a
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serem utilizados, normas e procedimentos a serem
adotadas no caso de ocorrência de incidentes ou
acidentes?
As vacinas foram realizadas previamente ao ingresso do
profissional ao serviço?
Os trabalhadores recebem capacitação inicial e continuada
que contenha no mínimo: conhecimentos sobre as rotinas,
processo de trabalho, riscos e agravos à saúde, medidas
de proteção coletiva e individual, produtos químicos a
serem utilizados, normas e procedimentos a serem
adotadas no caso de ocorrência de incidentes ou
acidentes?
As instalações sanitárias, vestiários, refeitórios e
fornecimento de água potável para os trabalhadores
atende o preconizado na Norma Regulamentadora - 24 do
Ministério do Trabalho e Emprego?
São fornecidas ordens de serviço – O.S.?
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OBS:
1.– A Autoridade Sanitária Fiscalizadora, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste
roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como os que constam em normas
aplicáveis ao caso;
2.– Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade Sanitária
Fiscalizadora e por atualização de legislações vigentes.
Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: _____/______/________.

AUTODECLARAÇÃO
Declaro estar ciente das normas sanitárias vigentes para a atividade pretendida e me comprometo ao
cumprimento das mesmas, assegurando a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos. Declaro ainda, que
as informações aqui prestadas são expressão da verdade e que o preenchimento deste roteiro com
informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.

_____________________________________________
Assinatura Representante Legal
________________________
CPF

