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PARECER Nº 845/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0118/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, que dispõe 
sobre a afixação obrigatória de aviso sobre o direito ao acesso gratuito do assento de 
óbito e da respectiva primeira certidão, nos termos da Lei Federal nº 9.534, de 10 de 
dezembro de 1997, em todos os velórios existentes no Município e em todas as 
unidades abertas ao público do Serviço Funerário Municipal.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, posto que elaborada no 
regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 30, I, II 
e V da Constituição Federal e nos artigos 13, I e II; 123; 125 e 160 da Lei Orgânica do 
Município.  
Com efeito, a pretensão veiculada no projeto relaciona-se com a prestação de serviços 
públicos, mais especificamente com o serviço funerário, sobre o qual dispõe a Lei 
Orgânica do Município:  
“Art. 125 – Constituem serviços municipais, entre outros:  
I – administrar o serviço funerário e os cemitérios públicos, fiscalizando aqueles 
pertencentes às entidades privadas; ...”  
No parágrafo único do art. 123, por sua vez, dispõe a Lei Orgânica que “ao usuário fica 
garantido serviço público compatível com sua dignidade humana, prestado com 
eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto e segurança, sem 
distinção de qualquer espécie.”, e a propositura ao pretender instituir norma 
esclarecendo os munícipes acerca de seus direitos vai ao encontro destes princípios 
orientadores da prestação dos serviços públicos.  
Por outro lado, é importante registrar que o projeto não invade seara de competência 
privativa do Poder Executivo, na medida em que não há dispositivo legal que assegure 
a iniciativa legislativa sobre a matéria versada apenas ao Sr. Prefeito, bem como não 
incide nas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal relativas à criação/aumento de 
despesas, pois, não cria serviço específico, limitando-se a impor regra a ser observada 
na prestação do serviço funerário (qual seja, informar os munícipes sobre a gratuidade 
instituída por lei federal) sem, contudo, criar ônus continuado, nem interferir na forma 
ou funcionamento do serviço – hipóteses em que incidiria em vício de iniciativa. Tanto 
é assim, que ao Executivo incumbirá definir a forma de execução da medida instituída 
pela propositura em análise quando da regulamentação da lei.  
No tocante à incidência da propositura sobre estabelecimentos privados, tem-se que 
igualmente há respaldo legal, consubstanciado no exercício do poder de polícia e na 
competência do Município para disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, consoante dispõe o art. 160 da Lei Orgânica.  
Deve ser registrado, ainda, que, nos termos do art. 30, II da Constituição Federal e do 
art. 13, II da Lei Orgânica, o Município tem competência para suplementar a legislação 
federal e estadual, no que couber, podendo dispor sobre matéria de proteção ao 
consumidor, desde que esta esteja circunscrita ao âmbito do interesse local. A 
pretensão veiculada no projeto em análise no sentido de esclarecer e informar os 
munícipes sobre seus direitos vai ao encontro do disposto no Código de Defesa do 
Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, porquanto o direito à 
informação é um dos direitos básicos do consumidor, conforme art. 6º, III.  
Não obstante a todo o exposto, é necessária a apresentação de um Substitutivo, para 
adequar a propositura à técnica de elaboração legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal nº 95/98.  



A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros para 
deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Diante do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0118/10  
  
Dispõe sobre a afixação obrigatória de aviso em todos os locais em que ocorram 
velórios no Município e em todas as unidades abertas ao público do Serviço Funerário 
Municipal sobre o direito à gratuidade do assento de óbito e da primeira certidão 
respectiva, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º É obrigatória a afixação de aviso em todos os locais em que ocorram velórios 
no Município e em todas as unidades abertas ao público do Serviço Funerário Municipal 
sobre o direito à gratuidade do assento de óbito e da primeira certidão respectiva, de 
acordo com o disposto na Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a 
redação que lhe deu a Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, redigido nos 
seguintes termos:  
“É gratuito o assento de óbito e a respectiva primeira certidão expedida pelo Cartório 
do Registro Civil (Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação 
que lhe deu a Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997).”  
Art.2º Os avisos de que trata o art. 1º desta lei deverão ser colocados em locais de 
fácil visualização.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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