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SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 324/2019 

Altera as Leis nº 16.703, de 4 de outubro de 2017, que disciplina as concessões e 
permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano 
Municipal de Desestatização - PMD; modifica a Lei nº 8.383, de 19 de abril de 1976, que 
reorganiza o Serviço Funerário do Município de São Paulo, bem como estabelece providências 
correlatas quanto à prestação do serviços cemiteriais e funerários; e disciplina demais 
desestatizações nos termos que especifica. 

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a submeter à consulta plebiscitária, a concessão 
dos cemitérios e crematórios públicos, serviços cemiteriais nos cemitérios e crematórios 
públicos, bem como os serviços funerários. 

Art. 2º Na hipótese de autorizada a concessão de que trata o artigo 1º, será garantido o 
caráter secular dos cemitérios, o acesso sem indagação de crença religiosa, bem como a 
liberdade da prática dos respectivos ritos a todos os cultos religiosos, respeitadas as normas 
vigentes. 

Art. 3º Autorizada a concessão pelo plebiscito, nos termos do artigo 1º, o artigo 2º da 
Lei nº 8.383, de 19 de abril de 1976, passa é vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º Compete ao Serviço Funerário do Município de São Paulo, de acordo com a 
legislação vigente, a prestação dos serviços cemiteriais e funerários. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto no "caput" deste artigo, 
observadas as normas técnicas vigentes. (NR)". 

Art. 4º Competirá ao Poder Público, direta ou indiretamente sob regime de concessão, 
a execução dos serviços cemiteriais e funerários no Município de São Paulo. 

§ 1º Os cemitérios particulares já existentes no Município poderão dar continuidade à 
prestação dos serviços cemiteriais, exceto aqueles relacionados à atividade de cremação de 
cadáveres ou restos mortais. 

§ 2º Fica proibida à iniciativa privada a construção de crematórios ou novos cemitérios 
particulares no Município de São Paulo. 

§ 3º A atividade cemiterial de disponibilização e manutenção de salas de velório, bem 
como as atividades funerárias de higienização tamponamento, somatoconservação e 
tanatoestética ou necromaquiagem também poderão ser executadas pela iniciativa privada, 
cumpridos todos os requisitos determinados pelas autoridades de regulação, controle e 
vigilância sanitária. 

Art. 5º O transporte de cadáveres e restos mortais humanos de óbitos ocorridos no 
Município de São Paulo e destinados a velório, inumação ou cremação em seu território são de 
sua exclusividade ou de suas delegatárias. 

§ 1º O transporte de cadáveres ou restos mortais decorrentes de exumação, realizado 
por veículos condutores provenientes de outras cidades dentro do Município de São Paulo, 
somente será permitido quando o óbito ou a inumação tiverem ocorrido fora da cidade de São 
Paulo, ou quando o cadáver for destinado à inumação ou cremação em outro Município. 

§ 2º Os estabelecimentos de saúde, tanto públicos como privados, o Instituto Médico 
Legal - IML e o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital deverão comunicar todos os óbitos 
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ocorridos ao órgão de Administração Municipal competente, somente liberando o cadáver para 
transporte às agências funerárias municipais. 

§ 3º A liberação do cadáver para agência funerária de outra localidade somente 
ocorrerá quando comprovada a destinação do corpo para inumação ou cremação em outro 
município, conforme procedimento estabelecido em decreto. 

§ 4º O descumprimento das disposições desse artigo ensejará a aplicação de multa, 
cujo montante será de no mínimo R$ 12.000,00 e no máximo de R$20.000,00, a depender da 
gravidade da infração. 

§ 5º Os valores estabelecidos neste artigo serão atualizados anualmente pelo índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou, na sua ausência, pelo índice que vier a 
substituí-lo. 

Art. 6º Os terrenos municipais dentro dos cemitérios públicos e destinados ao 
sepultamento de cadáveres ou restos mortais, bem como os ossuários podem ser cedidos por 
prazo fixo ou indeterminado. 

§ 1º A cessão referida no "caput" deste artigo será realizada em nome de pessoas 
físicas e transmitida somente a título ele sucessão, vedada sua comercialização a terceiros. 

§ 2º A cessão pode ser extinta mediante ausência de pagamento de preço público ou 
tarifa de manutenção ou ausência de conservação das sepulturas ou dos ossuários, bem como 
o desrespeito às demais obrigações constantes do respectivo termo, conforme nele previsto. 

§ 3º A cessão ou extinção previstas nos §§1º e 2º deste artigo poderão ser efetivadas 
pelo Poder Público ou por seus delegatários. 

Art. 7º. Em qualquer dos casos de extinção da cessão de terreno ou ossuário, a 
Administração notificará o cessionário para que dê destinação à ossada decorrente da 
exumação do cadáver, conforme o procedimento estabelecido em decreto. 

§ 1º É responsabilidade do cessionário dos terrenos e ossuários nos cemitérios 
públicos a manutenção de seu endereço e outros dados pessoais devidamente atualizados no 
cadastro do respectivo cemitério. 

§ 2º Restando infrutífera a tentativa de localização do cessionário de acordo com os 
dados cadastrados no cemitério, a Administração publicará edital, no Diário Oficial da Cidade, 
bem como buscará eventuais novos endereços do cessionário na Receita Federal, a outras 
concessionárias de serviços públicos e demais entidades que possam subsidiar o Município 
com as informações correspondentes. 

§ 3º As ossadas identificadas e não reclamadas ou destinadas pelo familiar 
responsável ficarão depositadas em ossuário geral podendo ser incineradas, apenas após 36 
meses e com o devido cadastro em banco de DNA, conforme procedimento a ser 
regulamentado. 

Art. 8º. O artigo 1º da Lei nº 11.083, de 6 de setembro de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º O Executivo Municipal deverá assegurar a concessão, aos munícipes que não 
tenham condições de arcar com as despesas de funeral, da gratuidade do sepultamento, do 
velório e dos meios e procedimentos a ele necessários. 

................................... "(NR) 

Art. 9º. Qualquer alteração arquitetônica nos cemitérios deverá garantir a guarda e 
preservação dos arquivos das plantas em vigor, com os respectivos cadastros de jazigos, a fim 
de garantir a memória e preservar futuras buscas do local original do sepultamento. 

Art. 10. As ossadas não identificadas deverão ser guardadas e mantidas pelo 
Município, a fim de que futuras buscas sejam viabilizadas. 

Art. 11. A concessionária, sob controle do Município, deverá criar um banco de dados 
digital e público com o cadastro de todos os sepultamentos existentes nos cemitérios 
municipais, mantendo-o atualizado. 
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Parágrafo único. O Município contribuirá, em parceria com órgãos estaduais e federais, 
com a criação e expansão de banco de dados de DNA de restos mortais. 

Art. 12. O Executivo Municipal garantirá que o contrato de concessão disponha sobre a 
criação, na área de cemitérios municipais, de memoriais de mortos políticos do período do 
regime ditatorial brasileiro, os quais deverão: 

I - Garantir a preservação das ossadas dos mortos políticos; 

II - Garantir espaço e infraestrutura para estudos e trabalhos científicos de identificação 
e recuperação da história e da memória; 

III - Garantir espaço de visitação para preservação da história e culto à memória. 

§ 1º O Executivo criará uma comissão, em parceria com a Sociedade Civil, para 
consolidar as diretrizes de criação, manutenção e preservação dos memoriais criados nos 
termos do caput. 

§ 2º Os jazigos de mortos políticos da ditadura já existentes nos cemitérios municipais 
serão preservados, garantida sua manutenção e características originais. 

§ 3º Especificamente para as ossadas encontradas na Vala Comum de Perus, a 
Prefeitura garantirá que o contrato de concessão disponha sobre a destinação de espaço e 
apoio para que os estudos de identificação não sejam interrompidos e as ossadas sejam 
preservadas. 

Art. 13. Os atuais servidores públicos alocados no Serviço Funerário Municipal, serão 
realocados em outros órgãos e entidades municipais, sempre que possível, em funções 
similares ao cargo de origem, sem qualquer ônus ou prejuízo ao servidor. 

Parágrafo único. Quando não for possível a alocação em função similar, o Executivo 
deverá promover a qualificação e preparação do servidor para assumir outra função na 
Administração Municipal. 

Art. 14. O Executivo regulamentará, no que couber, as disposições desta lei. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Alfredinho 

Vereador" 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/09/2019, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

PARECER CONJUNTO Nº 1406/19 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA 

URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; E DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO  
AO PROJETO DE LEI Nº 0324/19 

Trata-se do Substitutivo nº 01 de autoria do Vereador Alfredinho, apresentado em 
Plenário ao projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis nº 16.211, de 27 de 
maio de 2015; nº 16.703, de 4 de outubro de 2017; e nº 8.383, de 19 de abril de 1976. 

A propositura objetiva, em resumo, alterar regras referentes à (i) concessão para 
administração, manutenção e conservação, exploração comercial e requalificação de terminais 
de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema 
de Transporte Público Hidroviário na cidade de São Paulo; (ii) disciplina das concessões e 
permissões de serviços, obras e bem públicos inseridos no contexto do Plano Municipal de 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/
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Desestatização - PMD; e, por fim, (iii) organização do serviço funerário municipal e questões 
correlatas atinentes à prestação de serviços funerários. 

O Substitutivo apresentado aprimora a proposta original. 

Sob o aspecto jurídico, o Substitutivo pode prosseguir em tramitação, eis que 
elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

Concessão de serviço público, na definição de José dos Santos Carvalho Filho, "é o 
contrato administrativo pelo qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a 
consórcio de empresas a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada 
através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração 
Pública é denominada de concedente e, o executor do serviço, de concessionário" (in Manual 
de Direito Administrativo, 25º ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 367). 

Quanto à matéria de fundo, o Substitutivo encontra amparo no art. 175 da Constituição 
Federal, segundo o qual "incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos". A norma que regulamentou esse dispositivo constitucional é a Lei Federal nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, que traz uma série de requisitos e regras a respeito do contrato de 
concessão, a qual foi complementada pela Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que 
dispôs sobre a necessidade de autorização legislativa para a concessão de serviços públicos. 

Ante o exposto, o Substitutivo está em sintonia com o ordenamento jurídico, razão pela 
qual somos pela PELA LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões de Mérito entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, ao Substitutivo. 

Sala das Comissões Reunidas, 28/08/2019. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Celso Jatene (PL) 

Reis (PT) 

Sandra Tadeu (DEM) 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Toninho Paiva (PL) 

Souza Santos (REPUBLICANOS) 

José Police Neto (PSD) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Gilson Barreto (PSDB) 

Antonio Donato (PT) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Zé Turin (PHS) 

Alfredinho (PT) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 

Quito Formiga (PSDB) 

Xexéu Tripoli (PV) 
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Ricardo Teixeira (DEM) 

Adilson Amadeu (PTB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Alessandro Guedes (PT) 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

Isac Felix (PL) 

Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Ota (PSB) 
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