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PARECER Nº DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 304/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart, José Police Neto 
e Ricardo Nunes, visa dispor sobre normas gerais do Serviço Funerário no âmbito do Município 
de São Paulo. 

Pela propositura, 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. 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. 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. As disposições antecedentes 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. Decorrido o prazo de 
quinze anos, a família autorizará a cremação, por escrito, no momento do sepultamento. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à proposítura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 25/11/2015. 
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