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TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - VIGÊNCIA 2018 
 
A ABREDIF Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário, apresenta, após 
consulta publica a seus associados, a nova Tabela Referencial de Preços dos Serviços Funerários prestados 
no Brasil.  
A Tabela Referencial de Valores é de livre utilização por todas as empresas funerárias do Brasil e obrigatória 
àquelas com contrato público vinculante. 
Entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018. 
O serviço funerário profissional no Brasil é pautado por um Código de Ética que estabelece regras claras e 
objetivas a respeito da oferta e comercialização dos serviços.  
 
 
Introdução 
Antes a tabela ABREDIF dividia o serviço funerário em 03 categorias distintas: Assistencial, Social e 
Especial, visando atender todas as classes sociais e proporcionar um atendimento mais adequado e 
qualificado. 
Considerando as particularidades de cada região do Brasil, foram contemplados especialmente os serviços 
essenciais e necessários à realização do funeral, ficando a critério de cada empresa a personalização dos 
atendimentos. 
A prestação de todo o serviço descrito deve ser dentro dos parâmetros estabelecidos no CEARF - Código de 
Ética e Auto Regulamentação do Setor Funerário - e sempre com a supervisão de um Diretor Funerário 
Diplomado pela ABREDIF, como forma de garantir um atendimento correto. 
 
O valor apresentava na primeira parte da tabela: 
 
FUNERAL ASSISTENCIAL – são três categorias de serviços utilizados pelo poder público municipal e 
outros, conforme opção da família, fornecido gratuitamente exclusivamante quando previsto em contrato de 
PERMISSÃO e contratante apresentar condição de hiposuficiência econômica. 
 
O valor do atendimento gratuito será restituído ou não pelo poder publico, conforme contrato. 
Compreende a remoção do local do óbito ao cemitério dentro do perímetro urbano em que este ocorreu; 
expedição dos documentos necessários de responsabilidade da empresa funerária; fornecimento de urna 
popular ou caixão conforme modelo de referência de opção do contratante e fornecimento de véu. 
 
FUNERAL SOCIAL – serviço fornecido exclusivamente para contratante particular. Compreende a remoção 
do corpo do local do óbito ao velório/capela e posteriormente ao cemitério em trajeto no perímetro urbano em 
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que se deu o óbito; ornamentação simples da urna conforme costume regional; expedição de documentos de 
competência da funerária; fornecimento de urna simples conforme referencia de preferência da família e véu. 
 
FUNERAL ESPECIAL -  funeral fornecido para contratação por empresas, seguradoras e particulares. 
Compreende a remoção do corpo do local do óbito ao velório/capela e posteriormente ao cemitério em trajeto 
no perímetro urbano em que se deu o óbito; ornamentação especial da urna conforme costume regional; 
expedição de documentos de competência da funerária; higienização simples do corpo; fornecimento de urna 
de padrão superior conforme referência de preferência da família e véu. 
 
Para os demais serviços era considerado: 
 
COMPLEMENTAÇÃO - Para as situações em que a funerária recebe um corpo vindo de outra localidade, 
com a urna e transporte fornecidos por empresa congênere. 
A complementação compreende a montagem e desmontagem de câmara ardente, locação do espaço para 
velar, remoção do corpo dentro do perímetro urbano da localidade em que foi velado até o local do 
sepultamento. 
 
LIBERAÇÃO – Assistência na liberação para remoção do corpo para outra localidade quando o fornecimento 
da urna e o translado são realizados por empresa congênere. A SIMPLES compreende somente as 
remoções no perímetro urbano que antecede o translado intermunicipal e orientação sobre a liberação. Na 
ASSISTIDA está previsto o auxilio na emissão dos documentos necessários e na liberação junto aos órgãos 
oficiais. 
 
ZINCO – para situações em que tecnicamente ou legalmente se faz necessário. O NORMAL destina-se às 
urnas sextavadas e o ESPECIAL para os modelos de luxo e de medida especial. 
 
VELORIO/CAPELA – disponibilização de espaço para velar. Valores distribuídos por referencia 

conforme característica do espaço. 

URNA PADRÃO DIVERSO – os funerais Assistencial, Social e Especial podem necessitar de uma “urna 
padrão diverso” para atender pessoas com peso elevado, altura acima de 1,90, entre outras características. 
Considera-se ainda como padrão diverso as urnas laqueadas/brancas, nestes casos conforme a categoria do 
serviço será aplicado  sobre o valor total contratado o acréscimo definido na tabela. 
 
 
FUNERAL 
Conjunto de atividades que compreendem o fornecimento de artefatos e materiais, serviços de 
atendimento, organização de cerimonial, disponibilidade de estrutura física e operacional, visando à 
execução de todos os procedimentos necessários a realização de homenagens fúnebres e 
sepultamentos, conforme uso, costumes e traições, de acordo com a capacidade financeira do 
contratante ou padrão definido por cobertura assistencial, securitária, plano funerário e/ou 
manifestação do solicitante. 
 
TRANSLADO TERRESTRE 
Transporte do corpo em veiculo destinado exclusivamente para este fim conforme norma da 
vigilância sanitária, realizado por empresa contratada pela família. Valor é cobrado por km 
percorrido e deve ser incluso na somatória dos serviços contratado. 
 
TANATOPRAXIA 
Técnica utilizada para higienização e conservação temporária do cadáver, bem como, uma 
apresentação mais adequada, executada exclusivamente por agentes funerários certificados pela 
categoria, necessária e obrigatória nos casos previstos na legislação e nas demais situações 
quando autorizado e/ou solicitado pela família. 
 
PLANOS FUNERÁRIOS 
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Considera-se plano funerário ou serviço de assistência funerária o conjunto de serviços 
contratados a serem prestados ao titular e seus dependentes, compreendendo toda realização do 
atendimento funerário, organização e coordenação das homenagens póstumas, do cerimonial e do 
translado, providências administrativas técnicas e legais, fornecimento de artefatos, conforme 
opções e características do contrato firmado. 
 
ATENDIMENTO A SEGURADORA: 
O atendimento a seguradoras se dará sempre em observância a vontade e o direito de preferência 
da família, o valor coberto quando não suficiente frente as despesas contratadas será de 
responsabilidade do Contratante do serviço. A família deve sempre ser informada do valor real e 
total repassado pela seguradora para que possa se certificar de ter recebido a totalidade de seus 
direitos. 
A função das Seguradoras é de cobrir as despesas do serviço funerário até o limite da apólice, não 
de escolher o padrão e ou a qualidade na forma que a família ira prestar sua homenagem. 
 
LABORATÓRIOS DE TANATOPRAXIA 
Local destinado exclusivamente para a preparação de corpos com observância as normas da 
vigilância sanitária e ao CEARF - Código de Ética e Auto - Regulamentação do Setor Funerário, 
publicado pela ABREDIF. 
 
 
 
 

PREMISSAS E TERMINOLOGIAS 
 
FUNERAL GRATUITO 
São aqueles realizados gratuitamente, às pessoas de reconhecida necessidade, em razão de dispositivo 
legal ou liberalidade da empresa funerária. 
 
VALOR DO FUNERAL BÁSICO 
Compreende o fornecimento de artefatos e serviços essenciais e necessários para 
realização de um funeral com dignidade. (Não compreende parte de cemitério). 
 
VALOR DO FUNERAL COMPLETO 
Compreende fornecimento de artefatos essenciais (funeral básico) acrescidos da locação de sala de velar de 
padrão equivalente, de tanatopraxia para até 24 horas e assistência aos participantes das homenagens 
póstumas. (Não inclui parte de cemitério). 
 
COMPLEMENTAÇÃO 
Abrange concluir um funeral oriundo de outra localidade onde foi contratado o transporte a preparação do 
corpo e o fornecimento da urna, junto a empresa congênere, cabendo a empresa que irá realizar a 
complementação: a montagem e desmontagem de câmara ardente, cortejo fúnebre do local de velar até a 
necrópole, assistência aos participantes das homenagens póstumas. (não inclui ornamentação da sala de 
velar e cemitério). 
 
LIBERAÇÃO 
Assistência à empresa ou família no processo de liberação do corpo com remoção deste, do local do óbito, 
até o I.M.L (instituto médico legal) ou S.V.O (serviço de verificação de óbito), orientação na expedição dos 
documentos. A remoção para IML e SVO somente será realizada gratuitamente quando houver previsão 
legal (estabelecida por lei municipal/Estadual ou contrato de concessão) estabelecendo esta condição, 
podendo ainda ser realizada por requisição legal documentada, onde o Estado fica responsável pelo 
ressarcimento do serviço realizado. 
 
URNA SINGULAR 
São aquelas de padrão diferenciado em razão do seu tamanho ou revestimento, podendo ser de altura 
superior a 1,95 cm ou de largura superior a 0,60 cm, bem como, aquelas revestidas com zinco. 
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CORTEJO 
Remoção do corpo do local de velar até o cemitério dentro do perímetro urbano em veículo especial. 
 
TRANSLADO 
Remoção do corpo via terrestre, em veículo destinado exclusivamente a este fim, do local do óbito ou de 
velar, até o local de sepultamento em outro município. 
 
TANATOPRAXIA 
Higienização realizada para retardar o processo biológico natural de decomposição do corpo somente pelo 
período em que este será velado. 
 
 
FORNECEDORES REFERENCIAIS 
São os fornecedores que produzem artigos que são utilizados como referência para o setor funerário 
brasileiro dada a sua qualidade, segurança, diversidade e respeito às normas técnicas. 
 
CREMAÇÃO 
Técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas com a utilização de equipamentos 
exclusivamente projetados para este fim. 
 
CAPELA / VELÓRIO 
Espaço destinado a velar o corpo. 
 
SALA DE HOMENAGENS 
Espaço destinado à realização de cerimonias póstumas. 
 
ORNAMENTAÇÃO DA SALA 
Decoração com flores, arranjos e artefatos do local em que será realizado o ato de velar e/ou de se 
homenagear. Cada conjunto representa um aglomerado de itens, e cada referência à quantidade e/ou 
qualidade dos itens. 
 
 

PADRÃO DE FUNERAL 
 
Dada a essencialidade do serviço e a necessidade de se garantir atendimento universal a todas as 
categorias sociais, as atividades são divididas em 05 (cinco) categorias sócioeconômicas (gratuito, 
assistencial, social, especial e personalizado), sendo aplicada a categoria assistencial utilizada também para 
os atendimentos gratuitos. 
 
FUNERAL GRATUITO 
Fornecimento de artigos funerários (assistenciais) e remoções no perímetro urbano, montagem de Essa na 
necrópole do sepultamento, véu e velas. 
 
FUNERAL ASSISTENCIAL 
Restrito a serviços essenciais com utilização de urna com alça dura, inclui véu, remoção no perímetro urbano 
e fornecimento de paramentos (Essa).    
 
FUNERAL SOCIAL 
Compreende atendimento com esquife de alça parreira, ornamentação da urna, véu, Essa, remoção no 
perímetro urbano. 
 
FUNERAL ESPECIAL 
Realizado com ataúde de varão ou alça nobre, com renda e verniz especial. 
 
FUNERAL PERSONALIZADO 
Realizado com o fornecimento de produtos e serviços diferenciados conforme disponibilidade da empresa ou 
pedido do contratante, caracterizado sempre pela exclusividade ou raridade. 


