
Movimentaçao do Cemiterio 

 

Após acesso a área restrita você devera ir em Ficha Funeral e Clicar em Adicionar 

 

Na Ficha Funeral, preencha o máximo de informações que contem a Certidão de Obito tais 

como: 

Funeral; 

Cpf do Falecido; 

Nome do Falecido; 

RG do Falecido; 

Cor; 

Nome da Mãe; 

Nome do Pai; 

Estado Civil; 

Data de Nascimento; 

Data do Sepultamento; 

Deixa Testamento; 

Deixa Bens a Inventariar; 

Deixa Viuvo(a); 

Certidao de Nascimento/Casamento; 

Dados do Responsável pela Declaração de Obito; 

Dados da Funerária; 

Local do Velório; 

Dados do Sepultamento; 

Dados do Obito; 

Tipo de Morte >> Adicionar a causa da Morte. 

Salva das informações cadastradas. 

 

Após o preenchimento da Ficha Funeral, você devera cadastrar a localização onde será 

sepultado e pra isso você deverá ir em: 

Cadastro 

Cadastro de Localização 

 

 

 



 

 
 

 

 

Nesta tela você ira clicar em Adicionar e ira adicionar os níveis por etapas tais como: 

Adiciona a Quadra e Salva 

 
 

Após adicionar a quadra você deverá adicionar a Rua 

Para adicionar a Rua você devera informa o numero da Quadra e clicar na lupa para filtrar a 

Quadra desejada para inserir a Rua nela conforme imagem abaixo 

 
Feito isso você devera salvar suas informações. 

 

 

 

 

 

 



 

Proximo passo sera cadastrar o Lote e para isso você devera informar o numero da Quadra e o 

numero da Rua juntos e clicar na lupa para filtrar as informações desejadas assim que confirmar 

você devera informar o numero do lote desejado e salvar conforme imagem abaixo 

 

 

Lembrando que nesta tela devera informar também o tipo de Lote conforme imagem. 

Feito isso é so salvar as informações. 

 

 

Próximo passo será cadastrar o tipo de concessão de unidade de sepultamento ou seja 

informar no sistema se o sepultamento terá custo de manutenção e quem sera o responsável 

pelo custo tanto quanto o valor dessa concessão. 

 

 



 

 

Após o preenchimento da: 

Unidade; 

Tipo de Unidade 

Tipo de Contrato 

Data Inicial e Final 

Tipo de Pagamento....>> atenta-se que no tipo de pagamento tem a opção de Com Custo, 

Doação e Sem Custo 

 

 

Lançado essas informações, devera se informado o responsável ou seja alguém da família que 

ficara responsável pelo contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feito as 3 etapas acima, agora você devera realizar toda movimentação ou seja, informar o 

onde o falecido foi sepultado em qual QUADRA, RUA E LOTE para quando for realizado a 

pesquisa, o parentesco confrontar as informaçoes 

 

Na primeira tela você devera informar: 

Tipo de Movimento; 

Nome do Falecido 

Autorizador ou seja, quem foi o acompanhante da certidão de Obito 

 

 

E em dados do movimento sera informado apenas: 

Tipo de Pagamento se foi Com Custo, Doação ou Sem Custo 

 


