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ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Referência: Processo n° 04374/2019 
Projeto de Lei if 9/2019 
Oficio n° 8/Sacon 

Senhor Presidente, 

Feà 

ó. 

02 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente em resposta ao ofício 
acima em referência para prestar-lhe as informações solicitadas referente ao Projeto de Lei n° 
9/2019 que "Altera dispositivos da Lei n° 3.199, de 13 de Dezembro de 2018, e dá outras 
providências. 

Seguem abaixo as informações: 

Inicialmente verificamos que apesar de constar no oficio que o Projeto de Lei 
disciplina a forma de descarte de livros didáticos, o que entendemos ser erro material do oficio já 
que pelas indagações refere-se à diligência ao Projeto de Lei que altera o artigo 1' da Lei n° 3. 199, 
de 13 de dezembro de 2018 que alterou a redação da Lei n° 1.409, de 21 de maio de 1992, que 
"dispõe sobre o uso do cemitério municipal". Seguem abaixo informações sobre as questões 
levantadas: 

1 — Não estamos propondo a Construção de Cemitérios Parques pelo Município de 
Unaí, desta feita não há que se falar em impacto financeiro, já que nosso objetivo, é manter o 
atual formato dos cemitérios já existentes na cidade. 

2 — A Lei n° 3.199, de 13 de dezembro de 2018, é de iniciativa da vereadora Andrea 
Machado, e foi sancionada pela Mesa Diretora desta r. Casa Legislativa. Outrossim, a Lei aprovada 
quando veio para a sanção foi objeto de veto deste executivo, tendo em vista vários pontos, 
vejamos: 

De início a Lei n° 1409/1992 apenas regulamenta o uso de 
cemitérios municipais, e não disciplina a construção de cemitérios, 
assim, a alteração desta Lei cria novas regras, entendemos que este 
assunto deve ser tratado pelo Código de Obras, estando sujeito 
às normas de engenharia e construções cm Geral, devido à sua 
complexidade. (Mensagem n° 162 de 30 de Outubro de 2018) 
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Outro assunto que a legislação precisa tratar é da questão 
ambiental, o Ministério do Meio Ambiente possui resoluções que 
estabelecem normas técnicas para o processo de licenciamento 
ambiental dos cemitérios. Estabelecendo inclusive sistema de 
drenagem adequado, tipo de permeabilidade do material à ser 
utilizado, distancia de bacias hidrográficas (Resolução 335, de 3 
de Abril de 2003 e Resolução n° 368 de 28 de março de 2006(item 
6 da Mensagem n° 162 de 30 de Outubro de 2018) 

O assunto é tão complexo que já existem estudos na área ambiental 
no sentido de que seja realizado estudo da capacidade de infiltração 
do solo para se obter o potencial de absorção da águia pela 
superfície. Pois, o entendimento, é que a falta de estudos 
geológicos e hidro geológicos durante a implantação de um 
cemitério pode causar a contaminação do ambiente devido micro-
organismos que se proliferam durante o processo de decomposição 
dos corpos, desenvolvendo fenômenos transformativos e 
destrutivos do cadáver. (Item 7 da Mensagem n° 162 de 30 de 
Outubro de 2018) 

Noutro Norte, faz-se necessário detalhar como será a implantação 
deste modelo de Cemitério nos Distritos e na Zona Rural do 
Município. Assim, a proposta de inserção do artigo 15-B que 
estabelece um raio de 5 km dos Cemitérios já existentes, torna se 
inócua com relação aos distritos, pois, não abrangerá o perímetro 
urbano dos mesmos. (item 8 da Mensagem n° 162 de 30 de Outubro 
de 2018). 

Na realidade a Lei n° 3.199 de 13 de Dezembro de 2018, criou despesa para o 
Executivo, além das questões técnicas expostas acima. 

Entendemos que o espaço do cemitério tradicional possibilita melhor 
aproveitamento, tendo em vista que a taxa de ocupação dos terrenos, nos quais, são construídos os 
túmulos atuais possibilitam edificação de um ou mais pavimentos dotados de compartimentos 
destinados à sepultamentos, o que otimiza a utilização do espaço. Entretanto. o sistema de 
cemitério parque demandará de um espaço maior, e, consequentemente elevará o custo do 
sepultamento". Desta feita, observando os cemitérios parques existentes em outras localidades e 
considerando a nossa intenção de "otimizar" o espaço, concluímos que o cemitério tradicional 

ocupa menos espaço. 

3 — A alteração apresentada por esta proposta de lei tem o interesse útéli o 
justificado, conforme explicado na Mensagem Legislativa n° 197 de 18 de Janeiro de 2 19. 
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Embora reconheçamos que o modelo de Cemitérios Parques tem vantagens, a Lei 
criada e sancionada por esta Egrégia Casa é inconstitucional, pois cria despesas para o Município 
e para a população que vier a necessitar do serviço. Assim, entendemos que há necessidade de 
alteração do disposto no artigo 1° da Lei 3.199, de 13 de Dezembro de 2018 que alterou o artigo 
15-A da Lei n° 1.409, de 21 de maio de 1992. 

Outrossim, o artigo 15-A, remete-se ao artigo 15-B da mesma lei. que estabelece a 
exigência de um raio de 5 km (cinco quilômetros) dos cemitérios já existentes para a construção 
de um novo cemitério, aumentando assim a distância para realização do traslado, o que onerará, 
especialmente às famílias de baixa renda. 

4 - Sim, a nova redação se trata do artigo 1' da Lei n° 3.199, de 13 de dezembro de 
2018, que alterou o artigo 15 A da Lei n° 3.199 de 13 de Dezembro de 2018; 

5 — Entendemos que este Projeto não é matéria de audiência pública e estudo técnico 
da matéria, já que o nosso intuito é manter para os cemitérios públicos locais o sistema atual, não 
havendo nenhuma alteração do que se pratica atualmente. 

Por fim, concluímos que conforme questionado no item 5, devido à complexidade 
do assunto, a constituição de Cemitérios Parques deveriam ter sido objeto de estudo técnico, foi 
justamente por isso, que vetamos a Lei aprovada, que posteriormente foi sancionada por esta 
Egrégia Casa Legislativa. Contudo, com a sanção da Lei e diante da impossibilidade do Município 
efetivar atualmente a implantação de Cemitério Parque, a alteração proposta na lei sancionada é 
medida fundamental. 

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de elevada 
consideração e apreço, e coloco-nos à disposição para maiores esclarecimentos, caso sejam 
necessários. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
Vereador Professor Diego 
Presidente em Exercício 
Comissão de Constituição e Justiça 
Câmara Municipal 
38610-000 — Unaí-MG  
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