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Como resultado do valoroso trabalho da Comissão Especial de Vereadores — CEV, 
constituída pela Resolução n° 033/19 e nomeada pelo Ato da Presidência n° 025/19, para 
realizar estudos e apresentar sugestões para os problemas que envolvem os cemitérios 
municipais e demais atividades correlatas, foi editada pelo Executivo, após tramitação 
legislativa, a Lei n° 7.619, sancionada em 27 de outubro de 2020. 

Embora louvável o resultado dos trabalhos da CEV, restaram ajustes no referido 
diploma legal, motivado pela dinâmica de natureza demográfica e também pelas 
dimensões do território mogiano, e em especial a concorrência de mercado que resulta 
numa maior qualidade dos serviços prestados e redução de preços ofertados. 

Assim sendo, buscando auxílio para embasamento técnico e impessoal, em 
consulta realizada junto a Associação Brasileira de Empresas e Diretores Funerários 
constatamos que para uma melhor qualidade dos serviços e queda de preços mediante 
ampla concorrência de mercado para o Município e seus cidadãos, o recomendável seria 
de uma empresa concessionária de serviços funerários para cada 125.000 (centro e vinte 
e cinco mil) habitantes, ou seja, no mínimo quatro concessionárias se considerar que a 
população mogiana já ultrapassou o patamar de 451.000 (quatrocentos e cinquenta e um 
mil) habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Estes Nobres Pares, os motivos que nortearam a presente proposta de alteração 
do texto legal, a qual visa proporcionar um maior número de empresas concessionárias de 
serviços funerários em nosso Município, proposta esta que certamente contará com o 
beneplácito do Egrégio Plenário e dos Nobres Pares para sua final aprovação. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 06 de julho de 2021. 

PEDR D Kl KOMURA 

Vereado — PSDB 

JOSÉ F. lElli iiktEDO 

Verelidor — PL 

MARCOS PAULO T. FURLAN 

Vereador - DEM 
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MOGI DAS CRUZES 

LEI N" 7.619, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 

Dispõe sobre a norrnatização dos serviços 
funerários e das atividades desenvolvidas 
nos cemitérios municipais no âmbito do 
Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências. 

TÍTULO I 
DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS 

CAPITULO I 
DA CONCESSÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a empresas de reconhecida e 
comprovada experiência no ramo, concessões remuneradas para a exploração do Serviço 
Funerário Municipal, a que se alude a Lei n° 873, de 4 de julho de 1958, com vigência a partir de 
1° de janeiro de 1960. 

§ 10 O Serviço Funerário Municipal é considerado de utilidade pública e consiste na 
prestação de serviços ligados à organização e execução de funerais, mediante a cobrança de 
tarifas, em especial: 

I - fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e umas mortuárias para pessoas 
falecidas no Município dc Mogi das Cruzes; 

II - remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada pelos 
serviços de polícia; 

III - transporte de flores nos cortejos fúnebres; 
IV - instalação e ornamentação de câmeras mortuárias; 
V - fornecimento de todos os artigos próprios de sua atividade funerária, bem como 

de aparelhos de ozona quando indispensável; 
VI - cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais, por ruas e estradas 

de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para outro; 
VII - construção ou locação de imóveis nos Distritos de Sabaúna, de Jundiapeba, de 

Taiaçupeba e de Biritiba Ussú, para fins de implantação de velórios, nos termos do disposto no 
artigo 5° desta lei; 

VIII - providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios, divulgação do 
falecimento, assistência à família enlutada e outros serviços correlatos; 

IX - colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e policiais, em 
casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública, que resulte em morte de pessoas. 

4§ 2° Além dos serviços obrigatórios relacionados no § 1° deste artigo, as\ 
Concessionárias poderão executar outras atividades, de serviço ou de comércio, desde que  5
vinculadas com a principal finalidade da concessão. 

§ 30 As tarifas serão fixadas por decreto do Poder 
de serviço, mediante estudos prévios, que demonstrem manter 
financeiro das Co ssionárias. 

dente, para cada modalid. 
re o equilíbri eirni 
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§ 40 Nas concessões de que trata o eaput deste artigo, poderá estar vinculada a 
outorga às Concessionárias, mediante a edição ou lavratura de respectivo ato administrativo e, 
observado o disposto no § 10 do artigo 50 desta lei, de forma onerosa, o direito real de uso de 
duas áreas de terrenos municipais, sendo a primeira, com 2.599,43m2 e edificações nela 
implantadas com 534,20m2, situadas na Avenida Antônio do Nascimento Costa, n' 51, nesta 
cidade e, a segunda, com 1.741,83m2, c edificações nela implantadas com 277,37m2, situadas na 
Rua São Vicente de Paulo, n° 145, no Distrito de Braz Cubas. locais estes onde hoje funcionam 
velórios existentes neste Município. 

Art. 2° Outorgado o Serviço Funerário Municipal, será vedado às Concessionárias. 
ceder ou transferir, no todo ou em parte, as concessões de que trata esta lei, sem prévia e formal 
anuência do Poder Concedente. 

Art. 3" São privativos das Concessionárias os serviços relacionados no § 1" do artigo 
1° desta lei, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi das Cruzes. 

§ I° É facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades ainda 
que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes, quando o velório, 
sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em outro Município. 

§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo. a remoção do corpo deverá ser acompanhada 
pela documentação necessária e por guia expedida pela Concessionária responsável, mediante 
recolhimento da tarifa afixada pelo Poder Concedente. 

§ 3° As funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no Município 
de Mogi das Cruzes, desde que o óbito tenha ocorrido fora de seus limites territoriais. 

§ 4° Na hipótese do § 3° deste artigo, todo e qualquer serviço constante da relação 
específica a que se refere o § 1° do artigo 1° desta lei, que venha a ser executado dentro da área 
territorial do Município de Mogi das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da respectiva tarifa 
em favor da Concessionária responsável. 

Art. 4° A quantidade de Concessionárias, necessariamente empresas de direito 
privado, será definida em cada procedimento licitatório, observando-se o critério de I (uma) 
concessão para cada 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes ou fração, de acordo com Os 
dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Art. 5° O prazo de vigência das concessões, contado a partir da formalização dos 
contratos, será de até 10 (dez) anos, facultado às Concessionárias, isoladamente ou em consórcio 
pré-aprovado pelo Poder Concedente, restrito para uso do velório, a ele acrescer 2 (dois) anos 
para cada distrito ou bairro, indicado pelo Poder Concedent no processo licitatório ou quando 
este julgar oportuno, no qual as Concessionárias, dentro d azo de até 24 (vinte e q nitro) 
meses, contado do respectivo contrato, edificarem ou, po c itrato, passarem a ter a 
disposição, por todo o tempo das concessões, prédio adequad a velório e serv 
limite de 20 (vinte) ano 
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§ 1° O edital e o contrato preverão as condições de sua prorrogação, nos termos do 
artigo 23, inciso XII, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 2° A Concessionária que optar por obter o prazo adicional de que trata o caput 
deste artigo e edificando o prédio para velório e serviços afins em distrito ou bairro de maior 
densidade demográfica poderá acrescer à concessão, além do prazo de 2 (dois) anos, mais 2 
(dois) anos. 

§ 3° Decorrido o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, previsto no caput deste 
artigo, sem que haja qualquer Concessionária atendido à condição de acréscimo do prazo da 
concessão, o Poder Concedente poderá, a seu critério exclusivo, excluir da concessão o prazo 
adicionado ou, mantendo-o, disponibilizar a qualquer das Concessionárias o prédio adequado 
mediante permissão de uso remunerada, de conformidade com o valor praticado no mercado 
imobiliário local. 

§ 4° As eventuais acessões ou benfeitorias de qualquer natureza que vierem a ser 
executadas nos imóveis municipais a que se refere o § 40 do artigo 10 desta lei. ficarão 
incorporadas ao patrimônio municipal, não gerando direito à indenização ou retenção no término 
das concessões. 

§ 5" Na hipótese de a Concessionária edificar o prédio previsto no caput deste artigo, 
em terreno municipal, aquele se incorporará ao patrimônio municipal ao término da concessão, 
não gerando direito à indenização ou retenção, não se aplicando esta disposição quando o prédio 
for edificado em terreno da própria Concessionária. 

Art. 6° Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 

I - concessão do Serviço Funerário Municipal: a delegação de sua prestação, feita 
pelo Poder Concedente, na forma desta lei, por meio de concorrência pública a pessoas jurídicas 
que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado; 

II - objeto da concessão: a prestação e exploração do Serviço Funerário dentro dos 
limites do Município de Mogi das Cruzes; 

III - Poder Concedente: o Município de Mogi das Cruzes; 
IV - Concessionárias: pessoas jurídicas selecionadas mediante licitação, na 

modalidade concorrência. 

Art. 70 A remuneração mensal para cada concessão outorgada, corresponderá às 
respectivas maiores ofertas, apuradas no julgamento da licitação. 

§ 10 As remuneração de que trata o caput deste artigo serão recolhidas aos cofres 
Fazenda Pública Municipal até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao faturamento da meei 
bruta, em guia própria fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 2° A Concessionária que oferecer maior fci a título de remuneração da 
concessão, terá preferência na escolha do imóvel municiØl ên que pretende exercer suas 
atividades, mediante necssão de direito real de uAo, ficando óvel estante segunda , 
melhor oferta. 
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QUANTIDADE DE FUNERÁRIAS POR HABITANTES 

Visando atender solicitação de várias prefeituras e câmaras de vereadores, que tem 
solicitado informações quanto ao número de empresas que uma cidade deve possuir 
para atender adequadamente os municípios, a ABREDIF constituiu um grupo de 
trabalho, que após analisar todas as variáveis, elaborou um relatório que tem sido 
utilizado como parâmetro pelo poder público. 

Com o objetivo de poder auxiliar aqueles que se interessa em buscar a modernização 
das legislações existentes, de tal forma a garantir um atendimento digno e abrangente, 
do qual todas as camadas da sociedade possam se socorrer, bem como, o equilíbrio 
econômico do setor, apresentamos dados relativos ao relatório. 

Dentre as variáveis estudadas, duas tiveram relevância: a função social da empresa 
funerária e a estrutura operacional necessária para dar segurança e qualidade ao 
atendimento funerário. 

Como função social destacamos o atendimento a carentes e indigentes, as implicações 
relativas à saúde pública e o caráter cultural e religioso da atividade. 

- Atendimentos a carentes e indigentes — A média de atendimento funerário gratuito, 
prestado a carente e indigente, pelas empresas associadas à ABREDIF, é de 12% do 
total realizado. Qualquer número acima é considerado anormal e tem forte influência 
no custo operacional da empresa. A assistência digna desta parcela da população 
representa um compromisso sem paralelo dentro das atividades econômicas 
conhecidas. Nenhum profissional de qualquer outra área é obrigado a atender sem 
remuneração. Esta característica determina uma responsabilidade social que somente 
uma empresa, saudável financeiramente e viável tecnicamente, possui. 
Por empresa saudável financeiramente entendemos ser aquela que realiza um número 
de atendimento que suporte os custos operacionais e possibilite investimentos em 
qualidade. Já viável tecnicamente, entendemos ser a empresa que possui conhecimento 
técnico e estrutura fisica adequada à execução do serviço. As duas condições somente 
serão preenchidas quando o número de empresas instaladas é proporcional à 
necessidade real do município. 

- Caráter cultural — O atendimento funerário adequado deve observar o costume da 
sociedade como forma de demonstrar respeito à sua cultura, bem como estar 
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estruturado para atender pessoas de todas as raças e cultos religiosos. Este 
compromisso também representa um custo e responsabilidade. Nos últimos anos os 
ritos e costumes (hábitos) foram adaptados a uma nova realidade social, contudo, 
procurou-se manter a cultura (ação de cuidar, venerar, manter os valores). Se antes as 
vigílias ocorriam em residências, hoje as empresas funerárias devem possuir velórios 
com instalações cada vez mais sofisticadas; a apresentação do corpo antes relegada é 
hoje alvo de técnica que necessita de equipamentos especialmente desenvolvidos para 
tal mister, investimento em treinamento e qualificação profissional; os cortejos antes 
realizados a passo, hoje são realizados em veículos com adaptações especiais que o 
descaracterizam e depreciam; a comunicação do óbito antes feita pelo badalar dos sinos 
ou mesmo pelo auto falante da praça, hoje necessita de publicações na mídia; a 
cremação antes condenada pela igreja é hoje aceita e cada vez mais adquire adeptos. Os 
costumes mudam, mas a cultura se mantém no setor funerário. 

- Saúde pública — O manuseio de cadáveres e o registro de óbito podem colocar em 
risco a saúde pública. O manuseio inadequado de cadáveres pode propagar epidemias, 
o registro incorreto de óbito pode prejudicar os programas de prevenção que utilizam 
estatísticas de óbitos para determinarem suas estratégias. Somente uma empresa 
funerária legalmente constituída, sujeita a controle e fiscalização dos órgãos públicos, 
pode dar à segurança necessária. Para isto é preciso que a mesma tenha condições de 
manter uma equipe qualificada e treinada, investir em conhecimento e equipamento, 
aplicar normas de procedimentos que representam um custo adicional ao 
empreendimento. 

Já no que diz respeito à estrutura operacional das empresas, a rigidez das estatísticas 
anuais e a imprevisibilidade da necessidade diária, agrava o custo final. A média/ano 
não significa obrigatoriamente a proporcionalidade exata na média/dia. Ocorre, não 
raras vezes, o acúmulo de atendimento em um dia e diminuição em outros. Esta 
característica impõe a necessidade de uma estrutura operacional capaz de prestar um 
número de atendimento 3 (três) vezes maior que a média/dia/ano absoluta, bem como a 
necessidade de se operar 24 horas nos 365 dias do ano. Para dar garantia de 
atendimento, as empresas funerárias devem contar com no mínimo 4 (quatro) equipes 
de trabalho altamente qualificada e vocacionada (o agente funerário de hoje precisa ter 
conhecimentos de anatomia humana, noções de psicologia, prática em informática, 
dominar a legislação vigente pertinente, capacidade de agir em condições extremas), 
equipamentos e veículos reserva, estoque alto e capacidade organizacional. 

Analisando apenas estas variáveis já é possível definir que o número de funerárias por 
habitantes não pode ser superior a 1 (uma) empresa para cada 100.000 (cem mil) 
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habitantes (veja quadro abaixo). Sendo este o padrão hoje estabelecido pela ABREDIF 
— Associação Brasileira de Empresas e Diretores Funerários. 

N° habitante Total funeral/ano Capacidade 
atendimento/ano 

Total gr atuito/ano 

100.000 700 2.100 84 

Total 
par ticular /ano 

Média/dia/ 
Particular e 

gratuito 

Média/dia 
atendimento (por 

equipe) 
616 1,9 0,47 

Como pudemos observar, 100.000 habitantes representam apenas 0,47 atendimento 
funerário/dia por equipe de trabalho, menos de 'A atendimento funerário/dia. Bem 
como, embora em uma cidade com 100.000 habitantes ocorram em média 700 
óbitos/ano; 1,9 óbito/dia; a funerária deve ter capacidade de atender 5,75 óbitos/dia. 
É preciso considerar também que a média 1,9 atendimento funerário/dia, para uma 
população de 100.000 habitantes, não significa que a empresa local realizará todos os 
atendimentos, parte são transladados por empresas de outras localidades. Também 
devemos considerar que do total remanescente, parte diz respeito a atendimento 
funerário a carente e gratuito. 
Também é certo que o aumento do número de funerárias reduz o de atendimentos por 
empresa, uma vez que a quantidade de ocorrência/ano é rígida, nenhuma campanha 
publicitária, promoção e investimento mudarão esta realidade. Muita empresa por 
habitante significa menos atendimento/empresa, maior custo operacional, menor 
qualidade final, maior risco de um colapso no atendimento. Necessário se faz buscar 
normas que estabeleçam a adequação quantidade de empresa por habitante como 
fórmula de atender a real necessidade da sociedade. 

Aliados a todos estes fatores têm ainda os de ordem econômica, que tem provocado 
uma nova relação comercial, levado ao surgimento de um novo tipo de cliente. Hoje é 
rara a venda de um serviço mais pomposo, é comum, quase regra, os contratantes 
solicitarem a realização de uma cerimônia econômica, sem, contudo, abdicarem da 
qualidade anteriormente descrita (mudança de costume e não de cultura). Esta nova 
realidade importa em um investimento maior com um retorno menor. Ao contrário do 
que muitos pensam, o setor funerário sofre direta e drasticamente com a crise 
econômica. Embora o número de atendimentos não se reduz, a receita da empresa é 
comprometida com a aquisição de serviços cada vez mais populares. Este fato ocorre 
em função da condição econômica do contratante. Atendem-se mais gratuitos, elevando 
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o custo operacional, reduz-se à venda de funerais de luxo, diminuindo o faturannento. 
Este ciclo é vivido toda vez que o pais mergulha em uma crise econômica. 

Fonte: ABREDEF (Revista Diretor Funerário) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 099/2021 

Autoria Vereador Pedro Hideki Komura e outros 

Assunto: Confere nova redação ao Artigo 4° da Lei n° 7.619, de 27 de 
outubro de 2020, e dá outras providências. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do parágrafo 1°, inciso I. do artigo 38 da 
Resolução n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes), com redação dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, 
remeto os autos do projeto em epígrafe. para exarar parecer no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, com relação ás questões jurídicas apresentadas na 
propositura legislativa. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de_Miranda, 15 de julho de 2021 

MILTON LINS D SILVA — BI GÊMEOS 

Membro — Relator 
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PROCESSO N.° 139/21 

PROJETO DE LEI N.° 99/21 

PARECER N.° 43/21 

De iniciativa legislativa dos Vereadores PEDRO 

HIDEKI KOMURA, JOSÉ FRANCIMÁRIO VIEIRA DE MACEDO E MARCOS PAULO 

TAVARES FURLAN, o projeto de lei em questão dispõe sobre "ALTERAÇÃO DA LEI 

7619/20" 

Instruem o presente Projeto de Lei a motivação do 

pedido (fl. 01), cópia da lei 7619/20 (fls. 02 a 04), suposto parecer de fls. 05 a 06, 

verso e despacho do Relator da Comissão de Justiça e Redação (fl. 08). 

É o relatório 

Buscam os senhores vereadores alterar a lei 7619/20, 

que outorga a concessão dos serviços funerários, para que possam ser contratadas um 

maior número de empresas. 

Acerca da competência, tratar-se de questão de interesse 

local, na medida em que regulamenta serviços funerários que podem ser delegados a 

terceiros mediante concessão ou autorizada a exploração direta por particulares. 

Sobre a iniciativa, o E. STF no julgamento do REX 

878911 do dia 29/09/16, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes assim decidiu: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de 
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo 
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do 
chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição 
de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. 
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência 
desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. 

(> __-:_. 
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Do corpo da decisão extrai-se que "o Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que 

trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo." 

Portanto, para o STF não se enquadrando o projeto de lei 

nas hipóteses do art. 61, §1° da CF, a iniciativa dos projetos de lei seria concorrente. 

Dispõe o citado art. 61, §1° da CF: 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União, bem como normas a organização do Ministério 
Público e d 

gerais para 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territó s;
e) criação extinção de Ministérios e órgãos da administr4i:go 
pública, ob rvado o disposto no art. 84, VI;
f) militares as Forças Armadas, seu regime jurídico, provimentdI .'de 
cargos, p 
transferênci 

moções, estabilidade, remuneração, 1 reforma ` 
para a reserva. i 

. ., 

Nosso E. :JSP adaptou seu entendimento Para abarW 

essa nova visão do E. STF. il 
fil 

No presen e caso pode haver dúvidas se o projeto adentra 

em matéria inerente à organização administrativa. Com efeito, ao se aumentar o 

número de empresas funerárias que poderiam explorar os serviços no município, a lei 

determina o quantitativo que seria escolhido mediante procedimento licitatório, o que 

poderia ser entendido como prerrogativa do Prefeito. 

Não encontramos decisões específicas sobre o tema. Com 

efeito, alguns Tribunais de nosso país entenderam pela inviabilidade de limitação do 

número de funerárias que exploram os serviços, mas apenas quando o Município não 

tenha regulamentado a concessão dos serviços. t-
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No caso específico de municípios que, como Mogi das 

Cruzes, tenham optado pelo regime de concessão, não há nada que indique sua 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

O que encontramos foi uma decisão do E. TJSP em que 

se aumentava o rol de beneficiários da gratuidade dos serviços funerários. No bojo do 

acórdão, verifica-se claramente que a ampliação dos serviços funerários seria matéria 

que somente poderia ser proposta pelo Chefe do Poder Executivo: 

Não se pode negar que a norma alarga o âmbito de atuação do 
serviço público funerário a ser prestado pela Administração mediante 
concessão, definindo atribuições e impondo obrigações a seus 
órgãos, tema que diz respeito a gestão administrativa. 
Logo, a deflagração do processo legislativo competia, privativamente, 
ao Chefe do Executivo Municipal, à luz do que dispõem os artigos 24, 
§2° ("Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa 
das leis que disponham sobre"), item 2 ("criação e extinção das 
Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado 
o disposto no artigo47, XIX"), e 47, incisos II ("exercer, com o auxilio 
dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual"), XIV ("praticar os demais atos de administração, nos 
limites da competência do Executivo") e XIX ("dispor, mediante 
decreto, sobre:"), alínea "a" ("organização e funcionamento da 
administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, 
nem criação ou extinção de órgãos públicos"); c.c.artigo 144 da 
Constituição Estadual. A consequência desta invasão de atribuição 
constitucional acarreta em mácula ao princípio da separação dos 
poderes, insculpido no art. 5' da Constituição Paulista. (ADI 
2167928-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, julg. 
27/ 11/ 19) 

Portanto, há sérias dúvidas sobre a viabilidade da 

iniciativa do projeto, não havendo um posicionamento claro da questão. Assim, caso 

aprovado, há riscos de uma eventual ação declarar a lei inconstitucional. 

Além disso, caso a opção seja pela aprovação do projeto, 

sugere-se que seja feito um estudo mais apropriado acerca do quantitativo proposto. 

Isso porque o documento de fls. 05 a 06, verso, sequer é subscrito por alguém. Não há 

qualquer indicativo do responsável pelos estudos, sendo um documento apócrifo que 

sequer serve como apoio para uma decisão municipal. Além disso, ao final é indicada 

como fonte uma Revista, sem indicação de ano/mês da publicação e nem a página 

respectiva. 
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Trata-se, assim, de documento absolutamente 

suestionável. 

De mais a mais, se fosse para utilizar esse documento 

orno base da alteração, o correto seria alterar a lei para urna concessionária para 

ada 100.000 habitantes. Não há no projeto nenhuma indicação do porquê pela 

-scolha de uma concessionária para cada 125.000 habitantes. 

Destarte, sob o ponto de vista jurídico, o presente projeto 

-:presenta dúvida sobre a viabilidade da iniciativa parlamentar em tela. 

Vale lembrar que tais considerações são orientativas dos 

rabalhos desta Casa de Leis. 

No mais, as questões de mérito, inclusive sobre os 

, spectos técnicos da proposta e razoabilidade das medidas propostas, em especial 

.obre estudo mais aprofundado para a fixação do número de concessionárias 

utorizadas à exploração dos serviços, deverão ser objeto de apreciação pelas 

omissões Permanentes desta Casa, bem como dos nobres vereadores que, para 

.: provar o projeto, dependerão do voto da maioria dos Senhores Vereadores presentes 

.: Sessão em que a matéria for discutida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 

9 da Lei Orgãnica do Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

P. J. 23 de a osto-dé-2,021. 

/ 

ANDRÉ DE èTMÀ O4A1MEIDA 

PROCURADOR JURÍDICO 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

MENSAGEM GP N° 99/2022 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

nt (2 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPACHADO AS COMISSÕES °EMogi das Cruzes, 14 de janeiro de 2022. 

RAZÕES DE VETO: Justice e Rudc;ilo 

ILIWP ,
„idge 

4401111111Pe o Secretário 

VETO MANTIDO 
Sala das Sessões 

Tenho a honra de acusar o recebimento cio GPE n° 474/21. 
protocolizado nesta Prefeitura sob o n° 41.784/2021, com o qual ss. presidência encaminhoú 
sanção cópia autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara Sessão Ordinária, relativa:ao 
Projeto de Lei n° 99/21, de vossa autoria e dos nobres Vereadores Pedro Hideki Komura e JOsé 
Francimário Vieira de Macedo, que confere nova redação ao artigo 40 da Lei n° 7.619, de 27 ge 
outubro de 2020, e dá outras providências. 

f .

2. Em que pese as louváveis intenções que nortearam os seus autores, a meda
não apresenta condições de converter-se em lei, impondo-se VETO TOTAL ao texto aprova 
nos termos do artigo 83, caput, da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, tendo 4i 
vista que a proposta legislativa apresentada padece de vício formal de inconstitucionalidade, pOs 
é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, afrontando à Constituição Estadual 
Constituição Federal, conforme substancioso parecer exarado na Procuradoria Geral 
Município às fls. 6/9 do Processo Administrativo n°41.784/2021. 

3. Neste sentido, o referido órgão jurídico, que analisou as regularidades material 
e formal do Projeto de Lei n° 99/21, destaca que a proposição possui vício formal, pois invade a 
esfera da competência de iniciativa do Chefe do Executivo, pois os serviços funerários, que se 
pretende alterar com o projeto, são serviços públicos de competência do Município, nos termos 
do disposto no artigo 30, V, da Constituição Federal, e do artigo 47, XVIII, da Constituição 
Estadual, e considerados serviços essenciais pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nessa 
direção, a competência privativa do Município também está prevista no artigo 11, XXVI, da Lei 
Orgânica do Município. 

4. Outrossim, a Procuradoria Geral do Município esclarece ainda que, em se 
tratando de um serviço originário, a sua regulação está diretamente ligada com a organização 
administrativa do Município, pois para a sua execução são necessários planejamento estratégico, 
estudos técnicos, desenvolvimento de metodologia da prestação, análise de questões 
orçamentárias, realização de procedimento licitatório ou outra forma de contratação, fiscalização 
da execução do serviço etc., o que acaba, portanto, influenciando na propositura, porque as 
competências de iniciativas privativas do Chefe do Executivo envolvem justamente a 
organização administrativa e, consequentemente, invadem a esfera do que chamamos reserva da 
administração, que trata das competências próprias de administração e gestão, e não podem ser 
abaladas por outro poder. 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães. 277, 3° andar. Centro Civico. Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11) 4798-5028 • 
gabinete@pmmc.com.br 





CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE JUSTICA E REDACÃO 

Processo n° 001 / 2021 
Veto Total ao Projeto de Lei n° 099/2021 

Por intermédio da Mensagem GP n° 99/2022, o Sr. Prefeito 
Municipal nos encaminha Veto Total ao Projeto de Lei n° 99/2021, de autoria dos ilustres 
Vereadores Pedro Hideki Komura, José Francimário Vieira de Macedo e Marcos Paulo 
Tavares Furlan, que confere nova redação ao artigo 4° da Lei n° 7.619, de 27 de outubro de 
2020, e dá outras providencias. 

Em análise criteriosa nas questões apresentadas pelo Sr. Prefeito 
em seu veto, verificamos que há o entendimento de que a proposta legislativa padece de vício 
formal de inconstitucionalidade, pois é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, 
afrontando assim a Constituição Estadual e a Constituição Federal. 

Portanto, com relação ao mérito das razões de veto, opinamos 
pelo ACOLHIMENTO DO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 99/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 16 de fevereiro de 2022. 

ARL 
Me ro 

MAURINO JO 
ro 

SKI 

FERNANDA RENO DA SILVA 
Presidente — Relatora 

VA 
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REQUERIMENTO n° 0 / 2022. 

APROVAD . 

S das Sc  s, 

REQUEIRO à Mesa Diretiva desta Casa, obedecidas 
as formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário, a inclusão na pauta dos 
trabalhos da presente Sessão Ordinária, do Veto do Pro'eto de Lei n° 99/2021 e 
do Projeto de Lei n° 13/2022, os quais já apres am opareceres necessários 
das Comissões Permanentes da Casa. 

fevereiro de 2022. 
Plenário Dr. uiz Beraldo de Miranda, em 16 de 

MA.RCOS,PÂULO TAVARES FURLAN 
Preside e da Câmara 




