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PARECER Nº 052/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 304/2013. 
O 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. 

Em linhas gerais, o presente projeto pretende incluir questionamento explícito em 
relação a autorização para a realização de exumação e cremação dos despojos a que se 
referem a solicitação apresentada por munícipe junto ao Serviço Funerário quando da 
solicitação de cessão de espaço de sepultamento em quadra geral em cemitérios municipais. 

Indiretamente, o projeto potencialmente liberará espaços em cemitérios públicos 
municipais através de: 

a) Questionamento sobre autorização para cremação de despojos alocados em terreno 
de quadra geral cedidos para sepultamento, colhida no ato de cessão, decorridos o prazo de 
três anos após o sepultamento (art 2º); 

b) Questionamento sobre autorização para doação para pesquisa científica de 
despojos de corpos exumados e acondicionados em ossários, decorridos o prazo de cinco  
anos, desde que haja interesse (art 3º). 

c) Caso não haja interesse para pesquisa científica, será questionado sobre 
autorização para que tais despojos sejam encaminhados para cremação (art. 4º). 

d) O artigo 5º não autoriza o procedimento de cremação ou doação para instituições 
que utilizem tais despojos para fins científicos em caso de sepultamento de pessoas vítima de 
morte violenta pelo período de 15 anos após a sua exumação - define que tais despojos 
deverão permanecer separados em arca específica e à disposição da Justiça. Decorrido o 
prazo de 15 anos, a família deverá ser questionada se autoriza a cremação no ato do 
sepultamento. 

Como especificado no art. 2º do projeto em tela, se trata de questionamento a ser 
apresentado apenas para sepultamentos a serem realizado realizados em "quadra geral". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente ao projeto em 
tela. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que o 
projeto é meritório e deve prosperar em razão do oferecimento à população, o serviço de 
cremação de despojos de familiar, decorridos os prazos legais já estabelecidos (três anos), 
fundamentalmente naqueles casos em que a alocação para o sepultamento venha a ser 
quadra geral dos cemitérios municipais.  Ao mesmo tempo também é lançado luz sobre a 
importante questão que diz respeito aos cemitérios municipais. 

O Serviço Funerário informou que os ossários gerais existentes estão com a sua 
capacidade total já utilizada, sendo que a utilização destes espaços não incorre em qualquer 
ônus. Por outro lado, nos ossários "concessão", nos quais há cobrança pela sua utilização, de 
pouco mais de duzentos e cinquenta e dois mil espaços, restam apenas duas mil novecentos e 
noventa e oito unidades disponíveis. 
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A aprovação da presente alteração procedimental contribuirá em grande medida na 
liberação de espaços tanto em ossários gerais quanto naqueles em que há ônus para os 
familiares e/ou responsáveis pelos restos mortais sepultados em cemitérios municipais. 

Assim, favorável é o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 11/02/2015. 

Calvo - (PMDB) - Presidente 

Natalini - (PV) - Relator 

Netinho de Paula - (PCdoB) 

Noemi Nonato - (PROS) 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/02/2015, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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