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PROJETO DE LEI Nº 4716/2017 

 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 

funerárias, capelas-velório e cemitérios públicos e 

particulares do Município de Patos de Minas 

manterem afixado, em local visível, o dispositivo 

previsto na Lei nº 7.536, de 31 de outubro de 2017, 

que dá nova redação ao disposto da Lei de 

Concessão dos Cemitérios Particulares.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 

 

Art. 1º  Ficam as empresas funerárias, capelas-velório, cemitérios públicos e 

particulares obrigados a manterem afixado, em local visível, o disposto no art. 6º, alínea 

‘c”, item 2, da Lei n.º 3.213, de 14 de julho de 1993, alterado pela Lei n.º 7.536, de 31 de 

outubro de 2017, segundo a qual, o dispositivo passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo único. Será reservada subárea para inumações de pessoas 

indigentes e pessoas carentes no percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas 

existentes, sendo 3% (três por cento) destinados aos indigentes e 7% (sete por cento) 

destinados às pessoas carentes. 

 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, a fiscalização do cumprimento previsto no caput do artigo 

1º desta Lei, aplicando as sanções administrativas previstas no art. 4º da Lei nº 3.213, de 

14 de julho de 1993.  

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Patos de Minas, 14 de março de 2018. 

 

 

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA 

Vereador 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Lei n.º 7.536, de 31 de outubro de 2017, modifica a Lei de Concessão de 

Cemitérios-Jardins no Município de Partos de Minas, Lei 3.213 de 14 de julho de 1993, 

determinando a obrigatoriedade de os cemitérios particulares que atuam sob concessão 

do município reservarem um percentual de inumações para as pessoas indigentes e 

carentes.  
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Nesse sentido, o projeto de lei visa dar cumprimento ao disposto no art. 37, 

“caput” da Constituição Federal, que elenca os princípios da Administração Pública de 

obediência obrigatória. Vejamos:  

 

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte [...] (grifos nossos). 

 

Portanto, a presente matéria legislativa tem o intuito de levar a todos os 

cidadãos o acesso às leis aprovadas por esta Casa Legislativa, como um direito de todos. 


