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PARECER Nº 1339/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0180/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Fernando Holiday, que 
modifica a Lei Municipal n° 8.383, de 19 de abril de 1976, que reorganiza o Serviço Funerário 
do Município de São Paulo, a fim de permitir a participação da iniciativa privada no serviço. 

O projeto permite a exploração do serviço funerário por meio de concessão, permissão 
ou parceria, além de dispor algumas características do serviço, tais como proibição de 
publicidade em velórios, jazigos ou caixões, bem como a cobrança de preço módico para 
pessoas pobres e fornecimento gratuito para pessoas miseráveis e revogação de proibições 
acerca da remoção e transporte de corpos por estrada de rodagem do Município. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
na forma do Substitutivo ao final proposto. 

Em primeiro lugar, cumpre asseverar que o projeto original, apesar de tangencialmente 
ter o potencial de criar despesas (como as disposições que oferecem aos pobres o serviço por 
preço módico e aos miseráveis o serviço gratuito, inclusive para os serviços concedidos ou 
permitidos, observado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato), é de se lembrar o 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal: 

"Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá 
ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
previstas, em numerus clausus, no art. 61 da CB - matérias relativas ao funcionamento da 
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 
Executivo. Precedentes."[ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.] 

Tampouco pode ser alegado vício de iniciativa que impeça a tramitação do projeto. 
Poderia ser invocada violação ao art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
que reza que compete privativamente ao Prefeito: "IX - apresentar à Câmara Municipal projeto 
de lei dispondo sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos"; 

Ocorre que o presente projeto apenas autoriza o Prefeito a conceder ou permitir a 
prestação de serviços por terceiros ou a celebração de parcerias, restando intocada sua 
iniciativa de deflagrar o processo de concessão etc., podendo jamais fazê-lo, caso assim 
prefira. 

O projeto, neste ponto, possui o mérito de permitir maior participação da iniciativa 
privada na prestação dos serviços em comento. 

Tratam-se de serviços relevantes, essenciais para os munícipes, mas cuja 
exclusividade nas mãos do serviço público não mais se justifica, estando madura a discussão 
acerca da possibilidade da iniciativa privada assumir parte do serviço, inclusive oferecendo 
serviços melhores e mais módicos. 

Este é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da possibilidade de 
aprovação de projeto neste teor: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.773, de 12 de maio de 2016, do 
Município de Catanduva. Diploma de origem parlamentar que declara como de utilidade pública 
a associação que indica. Vício de iniciativa não caracterizado. Constituição paulista que 
textualmente confere ao Legislativo a iniciativa de leis que disponham sobre "declaração de 
utilidade pública de entidades de direito privado". Diploma legal que tampouco criou despesa. 



Descabimento da instauração de incidente de inconstitucionalidade do dispositivo da Carta 
paulista. Ação improcedente. (ADI 2167727-91.2016.8.26.0000 Relator(a): Arantes Theodoro; 
Comarca: São Paulo; 

Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 

23/02/2017)" 

No que tange ao conteúdo do projeto, contudo, cabem algumas considerações que 
levam à necessidade da apresentação do Substitutivo que segue ao final deste parecer. 

Isso porque o projeto originalmente apresentado, é forçoso dizer, ignorava as 
alterações da Lei Municipal n° 8.383 de 1976, como as leis n° 11.172 de 1992 e n° 
12.280/1996. 

Foram feitas adaptações a fim de considerar a redação atual da Lei n° 8.383 de 1976, 
bem como algumas modificações menores de redação. 

Assim sendo, é apresentado Substitutivo, ressaltando-se que compete às Comissões 
de mérito a análise da conveniência da aprovação deste projeto. 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0180/17. 

Modifica a Lei 8.383 de 1976, que disciplina os cemitérios municipais, para permitir a 
participação da iniciativa privada no serviço. 

Art. 1º - O §1º do art. 2º da lei 8.383 de 1976 passa a ter a seguinte redação, sendo  
adicionado os  §§7º e 8º; os incisos I, II, IV, VI, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII do art. 2º e o art. 4º 
da mesma Lei passam ter a seguinte redação: 

"(...) 

Art. 2º (...) 

I - Administrar, manter e conservar os cemitérios municipais que não forem concedidos 
à iniciativa privada; 

II - Conceder sepulturas para inumação, em qualquer das suas modalidades, bem 
como ossários e relicários dos cemitérios cemitérios municipais não concedidos à iniciativa 
privada; 

IV - Administrar fornos crematórios e proceder à cremação de restos mortais em suas 
dependências; 

VI - Autorizar e fiscalizar construções funerárias nas áreas dos cemitérios municipais 
não concedidas à iniciativa privada; 

VIII - Prover os cemitérios municipais de todo o material necessário ao 
desenvolvimento de seus serviços e obras; 

XIII - Fabricar e fornecer caixões mortuários em caráter não exclusivo e com 
precificação módica aos economicamente hipossuficientes; 

XIV - Remover os mortos, em caráter não exclusivo, salvo no caso em que o transporte 
deve ser feito pela polícia; 

XV - Ornamentar as câmaras mortuárias e transportar coroas nos cortejos fúnebres, 
em caráter não exclusivo e com precificação módica aos economicamente hipossuficientes; 

XVI - Instalar e manter os velórios municipais; 

XVII - Transportar os mortos por estrada de rodagem do Município para outra 
localidade, em caráter não exclusivo 
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§1º - As atribuições de que trata este artigo são de competência do Serviço Funerário 
do Município de São Paulo. 

(...) 

§7º - O Município poderá explorar o serviço funerário por meio de concessão, 
permissão ou parceria, de acordo com o art. 175 da Constituição Federal e observadas as 
normas de licitação. 

§8º: Se o Município prever em contrato a possibilidade de o concessionário explorar 
espaço publicitário como uma das formas de remuneração, em nenhuma hipótese a 
publicidade será feita em velórios, jazigos ou caixões. 

Art. 4º - A forma de execução dos serviços funerários será objeto de regulamentação, 
definindo-se as classes, os padrões, os tipos de caixões e os parâmetros, a espécie de 
transporte e os serviços auxiliares ou complementares, não importando vinculação para 
parceiros privados." 

Art. 2º - Adiciona-se os seguintes artigos 4º - A e 4º - B à Lei 8.383 de 1976: 

"Art. 4º - A: Quando o serviço público de coleta e transporte de corpos, velório, 
cremação e enterro for efetuado diretamente pelo Município, a pessoa falecida, se for pobre, 
terá à disposição serviço efetuado a preço módico; se for miserável, terá à disposição o serviço 
gratuito 

Parágrafo Único: o serviço a preço módico ou gratuito poderá ser básico, desde que 
garanta direito ao transporte, velório e enterro ou cremação em condições condignas." 

"Art. 4º - B: O contrato administrativo de concessão irá prever que o concessionário 
ofereça aos pobres o serviço por preço módico e aos miseráveis o serviço gratuito. 

§1: O serviço a preço módico ou gratuito poderá ser básico, desde que garanta direito 
ao transporte, velório e enterro ou cremação em condições condignas. 

§2º: O Município, no contrato administrativo, poderá prever formas de compensar o 
concessionário pelo fornecimento de serviço a preço módico ou gratuito, seja por subsídio, 
publicidade ou outra forma, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato." 

Art. 3º: Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 

Art. 4º - Revoga-se os §§4º, 5º e 6º do art. 2º da Lei 8.383 de 1976. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/09/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Dalton Silvano - DEM 

Janaína Lima - NOVO - relatora 

José Police Neto - PSD - contrário 

Reis - PT - contrário 

Rinaldi Digilio - PRB 

Soninha Francine - PPS - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/09/2017, p. 114  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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