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PARECER 1439/2000 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO SOBRE O 
PROJETO DE LEI 520 / 1999 
Trata-se do Projeto de Lei 520/99, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, que dispõe sobre a 
cobrança de serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. Na justificativa do 
projeto, o Ilustre Autor aponta o problema enfrentado pelos paulistanos nas ocasiões de sepultamento de 
entes queridos. Muitas vezes, o modelo mais econômico de urna funerária não está disponível e são 
colocadas duas alternativas: ou são utilizadas urnas de papelão ou os parentes pagam por um modelo mais 
luxuoso e, portanto, mais dispendioso.  
Tendo em vista esta situação, o texto do projeto prevê, em seu artigo 1º, que o Serviço Funerário do 
Município de São Paulo, quando não dispuser de um tipo de urna funerária, fica obrigado a fornecer uma 
disponível de tipo imediatamente superior pelo preço daquela inicialmente solicitada. O projeto destaca, 
ainda, que o preço dos serviços correlatos deverão corresponder em padrão ao tipo da urna a princípio 
solicitada. O Serviço Funerário deverá informar as obrigatoriedades previstas nesta Lei através de avisos 
afixados de forma que fiquem bem visíveis nos locais de atendimento ao público. 
A proposição recebeu parecer pela legalidade da Comissão de Constituição e Justiça e manifestação 
favorável da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Quanto aos aspectos sobre os quais esta Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho deve se 
manifestar, destaca-se o elevado interesse da matéria para a sociedade paulistana. Em uma situação já tão 
difícil com é aquela em que se perde um ente querido, o munícipe deve contar com a prestação de um 
serviço de relevância social de forma segura e tranqüila.  
A posição desta Comissão é, portanto, FAVORÁVEL à aprovação do projeto nesta Casa de Leis . 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 09/11/00. 
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