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SUBSTITUTIVO 2 AO PROJETO DE LEI Nº 324/2019 

ALTERA AS LEIS Nº 16.211, DE 27 DE MAIO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A 
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, E 
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 DOS SERVIÇOS CEMITERIAIS E FUNERÁRIOS; REVOGA OS DISPOSITIVOS 
LEGAIS QUE ESPECIFICA. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O artigo 9º da Lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 9º ............................................. 

......................................................... 

VI - os cemitérios e crematórios públicos, os serviços cemiteriais nos cemitérios e 
crematórios públicos, bem como os serviços funerários; 

§ 3º ................................................. 

........................................................ 

VI - será garantido, na concessão de que trata o inciso VI do "caput" deste artigo, 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. 

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

Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 8.383, de 19 de abril de 1976, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 2º Compete ao Serviço Funerário do Município de São Paulo, por meio de 
Concessionárias, 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. 3º Compete ao Poder Público, indiretamente, sob regime de concessão, conforme 
autorização prevista no inciso VI do artigo 9º da Lei nº 16.703, de 2017, a execução dos 
serviços cemiteriais, funerários e de cremação no Município de São Paulo. 

§ 1º Os cemitérios particulares já existentes no Município poderão dar continuidade à 
prestação dos serviços cemiteriais. 

§ 2º A atividade cemiterial de disponibilização e manutenção de salas de velório, bem 
como as atividades funerárias de higienização, tamponamento, somatoconservação e 
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tanatoestética ou necromaquiagem também poderão ser executadas pela iniciativa privada, 
cumpridos todos os requisitos determinados pelas autoridades de regulação, controle e 
vigilância sanitária. 

§ 3º O Poder Executivo estabelecerá nos contratos de concessão instrumentos que 
assegurem a livre escolha e evitem o direcionamento da oferta dos serviços cemiteriais. 

Art. 4º 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 
ocorridos ao órgão da Administração Municipal competente, somente liberando o cadáver para 
transporte às agências funerárias municipais ou concessionárias. 

§ 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. 5º 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 titulo de 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. 6º 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 eu destinadas pelo familiar 
responsável ficarão depositadas em ossuário gerei pelo prazo de 6 meses, contados da 
exumação do cadáver, podendo, após o decurso desse prazo, ser incineradas, conforme 
procedimento a ser regulamentado. 

Art. 7º. Toda atividade funerária e correlata necessária para realização de um funeral 
para sepultamento e/ou cremação deverá ser prestada em caráter de exclusividade pelas 
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Concessionárias, em especial o fornecimento de urnas e artigos funerários, montagem com 
locação ou cessão de espaço para velar, remoção de corpo nos limites do Município de São 
Paulo, preparação e tanatopraxia, cortejo e ornamentação de urna. 

Art. 8º. No âmbito do Município de São Paulo, a comercialização de plano funerário se 
dará exclusivamente por empresas com sede ou filial instaladas no Município de São Paulo 
que observarem a Lei Federal nº 13.261/2016, devendo todos os tributos relacionados a receita 
serem recolhidos no Município e o administrador do plano ser o Concessionário do Município 
ou possuir termo de responsabilidade solidária com o Concessionário como forma de garantir a 
prestação do serviço nos termos do contrato comercializado, sendo vedado o exercício da 
atividade de comercialização de plano funerário por qualquer outro agente. 

Art. 9. A Concessionária deverá, durante o processo de seleção, comprovar a 
capacidade técnica, operacional e econômica para desempenhar as atividades funerárias e 
cemiteriais, fruto do objeto da concessão. 

Art. 10. A divisão geográfica das áreas de atuação das Concessionárias de serviços e 
cemitérios tomará por base critérios socioeconômicos e operacionais, dividindo o Município de 
São Paulo em 04 (quatro) lotes equilibrados a serem operados por distintas concessionárias. 

Parágrafo Único. Em cada lote a Concessionária deverá operar de forma simultânea os 
serviços funerários e serviços cemiteriais como forma de se evitar conflitos de natureza 
econômica e operacional. 

Art. 11. Todas as Concessionárias terão preços tabelados para os 04 (quatro) tipos de 
serviços padronizados, quais sejam, Social, Popular, Padrão e Luxo e poderão praticar preços 
de mercado para os serviços personalizados. 

Art. 12. Deverá ser criada Agência Reguladora para fiscalizar e garantir as observações 
das normas estabelecidas nesta Lei, bem como nos contratos de concessão a serem firmados. 

Art. 13. Cada Concessionária deverá prover 01 (um) crematório para cada lote de 
concessão. 

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

Art. 15. Ficam revogados: 

I - o inciso II do art. 3º da Lei 8.383, de 19 de abril de 1976; 

II - o Ato nº 326, de 21 de março de 1932; 

III - a Lei nº 7.179, de 17 de setembro de 1968; 

IV - a Lei nº 7.960, de 22 de novembro de 1973. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Liderança do Governo 

 

 
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 1407/19 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 02 de autoria da Liderança do Governo, 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. 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/
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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 
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, ao (i) autorizar a alienação, de 
forma autônoma, de áreas e construções inseridas nos terrenos dos terminais ou de direitos 
que recaem sobre elas, inclusive por meio da instituição de direito de laje, bem como a 
concessão administrativa de uso e a concessão de direito real de uso de áreas e construções 
inseridas nos terrenos dos terminais; (ii) retirar artigo que proibia à iniciativa privada a 
construção de crematórios ou novos cemitérios particulares; (iii) prever que o Poder Executivo 
estabelecerá, nos contratos de concessão, instrumentos que assegurem a livre escolha e 
evitem o direcionamento da oferta dos serviços cemiteriais; (iv) a comercialização de plano 
funerário se dará exclusivamente por empresas com sede ou filial instaladas no Município de 
São Paulo que observarem a Lei Federal nº 13.261/2016, devendo todos os tributos 
relacionados a receita serem recolhidos no Município e o administrador do plano ser o 
Concessionário do Município ou possuir termo de responsabilidade solidária com o 
Concessionário como forma de garantir a prestação do serviço nos termos do contrato 
comercializado, sendo vedado o exercício da atividade de comercialização de plano funerário 
por qualquer outro agente; (v) a Concessionária deverá, durante o processo de seleção, 
comprovar a capacidade técnica, operacional e econômica para desempenhar as atividades 
funerárias e cemiteriais, fruto do objeto da concessão; (vi) a divisão geográfica das áreas de 
atuação das Concessionárias de serviços e cemitérios tomará por base critérios 
socioeconômicos e operacionais, dividindo o Município de São Paulo em 04 (quatro) lotes 
equilibrados a serem operados por distintas concessionárias; (vii) todas as Concessionárias 
terão preços tabelados para os 04 (quatro) tipos de serviços padronizados, quais sejam, Social, 
Popular, Padrão e Luxo e poderão praticar preços de mercado para os serviços 
personalizados; (viii) criação de Agência Reguladora para fiscalizar e garantir as observações 
das normas estabelecidas nesta Lei, bem como nos contratos de concessão a serem firmados. 

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. 
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Sala das Comissões Reunidas, 28/8/2019. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Rute Costa (PSD) 

Celso Jatene (PL) 

Sandra Tadeu (DEM) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Fabio Riva (PSDB) 

Toninho Paiva (PL) 

Souza Santos (REPUBLICANOS) 

José Police Neto (PSD) - contrário 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alfredinho (PT) - contrário 

Gilson Barreto (PSDB) 

André Santos (REPUBLICANOS) 

Antonio Donato (PT) - contrário 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Janaína Lima (NOVO) 

Zé Turin (PHS) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 

Adilson Amadeu (PTB) 

Senival Moura (PT) - contrário 

Quito Formiga (PSDB) 

Ricardo Teixeira (DEM) 

Xexéu Tripoli (PV) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Alessandro Guedes (PT) - contrário 

Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Fernando Holiday (DEM) 

Isac Felix (PL) 

Ota (PSB) 

Paulo Frange (PTB) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

Soninha Francine (CIDADANIA23) 

 



 

Câmara Municipal de São Paulo Substitutivo - PL 0324/2019 
Secretaria de Documentação Página 6 de 6 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/09/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

