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PARECER Nº 1736/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 304/13  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, “dispõe sobre 
normas gerais do serviço funerário no âmbito do Município de São Paulo, e dá 
outras providências.”  
De acordo com a iniciativa, no ato de cessão de terreno em quadra geral para 
sepultamento, o responsável deverá ser questionado com antecedência, por escrito, 
se autoriza a cremação dos despojos após o decurso de prazo de três anos.  
Dispõe que, em caso de exumação do corpo e colocação dos despojos em ossário, o 
responsável será questionado com antecedência, por escrito, se autoriza a doação 
dos despojos para pesquisa científica após o decurso do prazo de cinco anos, desde 
que haja interesse.  
Estabelece que, caso não haja interesse na doação de ossos do ossário, decorrido o 
prazo de cinco anos de sua colocação no ossário, o responsável autorizará a sua 
cremação, por escrito, no momento da exumação.  
Estabelece também, que tais disposições não são válidas para os casos de mortes 
violentas, caso em que os despojos permanecerão separados em arca específica e à 
disposição da Justiça pelo prazo de quinze anos, prazo após o qual a família 
autorizará a cremação, por escrito, no momento do sepultamento.  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a iniciativa objetiva a 
racionalização e a otimização do serviço funerário no âmbito do Município de São 
Paulo, bem como, contribuir para minimizar a ação de vândalos nos cemitérios 
públicos, como a violação de sepulturas e ossários.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de setembro de 2013.  
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