




CÂMARA MUNICIPAL DE  SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI N° iG / 2020 

PERMITE O TRÂNSITO DE TÁXIS NOS 
CORREDORES VIÁRIOS DO BRT DO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA DECRETA: 

Art. 1° Ficam permitidos o acesso e a circulação do transporte 
individual de passageiros - táxi, nas faixas exclusivas de Transporte Rápido por 
Ônibus, Bus Rapid Transit - BRTs em todo o Município de Sorocaba. 

Art. 20  A circulação que trata o art. 11  fica restrita somente ao tráfego 
quando estiverem, exclusivamente, com passageiros e com o relógio taxímetro 
ligado, sendo proibida a parada para embarque e desembarque. 

Parágrafo único. A desobediência a esta regra sujeitará os infratores às 
penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e às regulamentações da 
Prefeitura de Municipal de Sorocaba. 

Art. 31  O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao 
cumprimento desta Lei. 

Art 41  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

S.S, 05 de Outubro de 2020. 

FRANCISCO F 	A DA SILVA 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto visa melhorar a fluidez do trânsito caótico que se 
apresenta na nossa cidade. Tal proposição irá garantir agilidade e mobilidade aos 
passageiros que utilizam o táxi para o seu transporte. 

Ressaltando que, em momento algum, os taxistas são responsáveis 
pela falta de fluidez no trânsito, muito pelo contrário. A proposta aqui é a de ajudar a 
desafogar as principais vias de ligações na cidade, sobretudo, nos horários de pico. 

Assim, pela importância do tema, solicito a sua aprovação pelos meus 
nobres pares. 

S.S, 05 de Outubro de 2020. 

FRANCISCO F NÇA DA SILVA 

Vereador 
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Tel. (15) 3238-1133 1 (15) 99126-7036 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 169/2020 

A autoria da presente Proposição é do Vereador 

Francisco França da Silva. 

Trata-se de Projeto que dispõe sobre a permissão 

para o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do Município de Sorocaba e dá outras 

providências. 

Esta PL não encontra respaldo em nosso Direito 

Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

Entende-se que a matéria que versa a presente 

Proposição é de competência exclusiva do Poder Executivo, em face de tal pressuposto 

passa-se a expor. 

Primeiramente cumpre salientar que compete 

exclusivamente a União a iniciativa de leis no que concerne ao trânsito, conforme estabelece 

a Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI- trânsito e transporte. 

A União no exercício de sua competência 

legiferante, regulamentou por Lei a nível nacional as regras de trânsito, inovando nosso 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

direito positivo implantando pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de 

Trânsito Brasileiro, onde encontra-se: 

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  no âmbito 

de sua circunscrição: (g. n.) 

1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; 

II- planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 

de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; (g. n.) 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário;(g.n) 

Estabelece ainda o mesmo codex: 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (g. n.) 

1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; 

11-planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos,  

de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; (g. n.) 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário; (g.n.) 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Em conformidade com a legislação Pátria (UB), 

foi deferido ao Município, mais precisamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito 

dos Municípios,  a atividade regulamentar e operacional do trânsito de veículo. 

Depreende-se pela análise da Lei que rege a 

matéria, que a regulamentação do trânsito e atividades de engenharia de tráfico são medidas 

administrativas de alçada do Poder Executivo. Orientada por tal legislação a administração 

municipal estruturou a Secretaria de Transportes, conforme Lei 7.370 de 02 de maio de 

2005: 

LEI N° 7.370, de 02 de maio de 2005. 

Reorganiza a estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Sorocaba e dá outras providências. 

Capítulo III - Da Competência das Secretarias Municipais. 

Art. 22 - Às Secretarias Municipais criadas por esta Lei competem 

além das atribuições genéricas inerentes à área político-

administrativa, as seguintes.- eguintes: 

XVII XVII - Secretaria de Transportes: planejamento, coordenação,  

execução e fiscalização das atividades referentes ao transporte 

urbano em geral e à regulamentação do trânsito; atividades de 

engenharia de tráfego e controle e análise de estatística; atividades 

da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI; 

gerenciamento do Fundo Municipal de Trânsito 

FUMTRAN (Redação dada pela Lei n°7.776/2006) (Ver anexo II 

da Lei n° 7.776/2006) (VerArt. 4°, II, da Lei n°10.589/2013) (g. n.) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Somando-se a retro exposição sublinha-se que o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua função jurisdicional de controle de 

constitucionalidade, firmou entendimento pela inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, de Lei do Município de Sorocaba, que normatizava sobre normas de trânsito, 

destaca-se infra, o Acordão que em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade decidiu a 

questão: 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0276289-73.2012.8. 

26.0000 

AUTOR: Prefeito do Município de Sorocaba 

REU: Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de vício de 

iniciativa - Atividade típica do Poder Executivo - Edição de norma 

que, ao contrário de possuir generalidade e abstração, impõe 

obrigação para a Prefeitura, no caso, implantação de 

temporizadores nos semáforos equipados com radares - Ato de 

gestão administrativa - Regulamentação do trânsito local é matéria 

de preponderante interesse do Poder Executivo  - Ofensa à 

Federação - Reconhecimento - Inconstitucionalidade declarada. 

(g.n.) 

São Paulo, 8 de maio de 2013. 

Por todo o exposto, verifica-se que este projeto de Lei 

padece de vício de iniciativa ou inconstitucionalidade formal,  pois, compete 

privativamente ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal 

(Art. 61, II, da LOM), tal dispositivo legal está em simetria com o constante no Art. 84, II, 

da CF, que dispõe ser de competência privativa do Presidente da República, exercer a 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

direção superior da administração federal; compreende-se que as regras de trânsito 

propostas, conforme a legislação que rege a matéria, são medidas administrativas de 

competência exclusiva do Poder Executivo. Admitindo-se a iniciativa de Lei, sobre o 

assunto em tela, ao Poder Legislativo, em concorrência com o Poder Executivo violaria um 

dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, o da independência e 

harmonia entre os Poderes. 

É o parecer. 

Sorocaba, 08 de outubro de 2.020. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Jurídico 

De acordo: 

MAR tt
, 
 4 - L "IA T£S 

Secretár Jurídica 
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ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei n° 169/2020, de autoria do Nobre Vereador Francisco França 
da Silva que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências" 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Sorocaba, indico para relator deste Projeto o Nobre Vereador José Francisco 

Martinez, que deverá observar o § 10 devendo emitir seu parecer conforme os § § 20 e 

3° do mesmo artigo. 

S/C., 13 d -ro de 2020. 

PERICLES R tWN ENDONÇA DE LIMA 
/ Pr'sident- "a Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 169/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Francisco 
França da Silva, que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Entretanto, antes da análise da propositura, tendo em vista a relevância 
da matéria, opinamos pela oitiva da Sra. Prefeita Municipal,  nos termos do art. 57 do 
RIC, com o intuito de verificar a possibilidade de implementação das ações pretendidas 
na proposição, considerando a atual estrutura da À  dministração Pública Municipal. 

S/C., 13 de 9 	o de 2020. 

PÉRICLESREXI 
Pres 

NDONÇA DE LIMA 
ente 

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Relator 



ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Eng. Càrlos Reinaldo Mendes, n.° 2.945 - Alto da Boa Vista. CEP 18.013-904 
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Sorocaba, 16 de outubro de 2020. 

312 

À Excélentíssima Senhora 

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO 
Prefeita Municipal de Sorocaba 

Assúnto: "Projeto de Lei n-° 169/2020,.parcz manifestação" 

Excelentíssima Senhora, 

De acordo com o Parecer da Comissão de Justiça desta Casa e nos 

termos do art. 57,. §§ 12 e 2, do Regimento Interno, estamos encaminhando 

xerocópia do Projeto de Lei n2 169/2020, de autoria, do Edil Francisco França da 
Silva, que permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do Município de 

Sorocaba e dá outras providências, para análise e manifestação de Vossa Excelência.. - 

Sendo só o que nos apresent paa o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Presidente 

Este impresso foi confeccionado 
com papel 100%reciciado 
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SERIM-OF- 352/2020 

Sorocaba, 16 de novembro de 2020 

Senhor Presidente, 

Servimo-nos do presente, para acusar o recebimento do oficio n° 312, 
datado de 16/10/2020, através do qual nós foi encaminhada cópia do Projeto de Lei n° 
169/2020, de autoria do nobre Edil Francisco França da Silva, que permite o trânsito de táxis 
nos corredores viários do BRT no Município de Sorocaba e dá outras providências. 

Com relação ao PL citado, informamos conforme esclarecimentos da 
URBES - Trânsito e Transportes, que Cabe, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo o 
gerenciamento do uso do bem público, conforme artigo 84, II, da Constituição Federal, e 
artigo 60, II, da Lei Orgânica do Município. 

Conforme define o Art. 22 XI, da Constituição Federal, compete, 
privativamente a União, legislar sobre os aspectos de trânsito. 

Compete, exclusivamente, ao órgão executivo de trânsito municipal 
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais e 
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, conforme dispõe o 
artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal 9.503/97). 

Cabe de forma exclusiva ao órgão de trânsito do município a implantação, 
manutenção e operação do sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário, inclusive, a regulamentação do uso de corredores e faixas exclusivas para o 
Transporte Coletivo. 

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a esses cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivando, por danos causados aos 
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

Destacamos ainda os benefícios e vantagens que os corredores de ônibus 
proporcionam para a mobilidade da cidade e para o dia a dia de quem usa o transporte público 
quando utilizados, exclusivamente, para essa finalidade. 



Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

$5 

Nesse sentido, o projeto de lei em questão impõe obrigações ao Executivo, 
por meio do órgão de trânsito que contrariam o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei 
Federal 9.503/97), fato que inviabiliza a pretensão, portanto o presente projeto de lei no deve 
prosperar. 

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

JESUEL' eOMES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SORO-CABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador José Francisco Martinez 
PL 169/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Francisco 
França da Silva, que "Permite o trânsito de táxis nos corredores viários do BRT do 
Município de Sorocaba e dá outras providências ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para 
exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
opinando pela inconstitucionalidade do projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, esta Comissão de Justiça 
enviou o projeto para oitiva da Sra. Prefeita Municipal, nos termos do art. 57 do RIC, 
tendo o Executivo se manifestado contrariamente à proposição, alegando se tratar de 
matéria de competência da União, bem como, a competência exclusiva do órgão  
executivo de trânsito municipal sobre a gestão operacional do sistema, nos termos do 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503, de 1997). 

Desta forma, constata-se que além dos argumentos supra, a proposição 
invade a competência exclusiva da Chefe do Executivo para deflagrar o processo 
legislativo relativo a medidas eminentemente administrativas, pois a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça de SP tem posição consolidada de que tal matéria é de alçada do 
Executivo, conforme estabelece o art. 641  § 10  II, "b" e "c"; e art. 84, inciso II da 
Constituição Federal; e, simetricamente, o art. 61, inciso II, da Lei Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal por 
vício de iniciativa, bem como viola o Princípio da Separação entre os Poderes (art. 
2° da CF e art. 5° da CE). 

S/C., 23 de no 

PÉRICLES RÉG1S 

ro de 2020. 

NDONÇA DE LIMA 
ente 

ANSELMO RO 4'i' TO 

JOSÉ FR&NCIS\MARTINEZ 
Relator 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI No O/202O 

"Complementa o item n° 9 do Artigo 2° da Lei 
4.595, de 2 de Setembro de 1994, que dispõe sobre 
o serviço funerário no Município de Sorocaba, e 
dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. l Complementa o item n° 9 do Art. 2° da Lei 4.595, de 2 de 
Setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá 
outras providências: 

"9 - instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, 
de forma que todas as regiões da cidade sejam contempladas (Zona Norte; Zona Leste; 
Zona Oeste; Zona Sul; Zona Industrial e Centro), conforme a legislação sanitária em 
vigência". 

Art.2° As obrigações dispostas na presente Lei, somente terão 
eficácia para o próximo procedimento licitatório. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

S/S. 17 de/Janeiro de 2020. 

João D 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista a necessidade de uma melhor interpretação da 
legislação em vigência, bem como a de garantir o bom atendimento da população 
sorocabana, é que se apresenta esta propositura. 

O objetivo deste PL é assegurar o acesso e o atendimento ao serviço 
funeral, bem como o de velório à toda população, no sentido que todas as regiões do 
município de Sorocaba sejam contempladas, principalmente nas Zonas Norte e 
Industrial. 

Considerando que atualmente os moradores da Zona Norte e da Zona 
Industrial, necessitam percorrer dezenas de quilômetros para velarem seus entes 
queridos. 

Desta forma, pretende-se desdobrar a normatização já existente, 
buscando satisfazer a necessidade da população da cidade inteira. 

Respeitosamente contando com a ajuda dos nobres pares, 
REQUEIRO, nos termos regimentais, do Excelentíssimo Senhor Presidente e dos 
Nobres Pares, a aprovação do presente. 

S/S., 17 de Janeiro de 2020. 

Vereador 
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Lei Ordinária n°: 4595 
	

Data: 02/09/1994 

Classificações: Serviço Funerário / Cemitérios 

Ementa : Dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Lei n°4.595, de 2 de setembro de 1994. 

Dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 10  - O Serviço Funerário do Município de Sorocaba, será executado através de concessão, após 
regular processo licitatório. 

Artigo 2° - Considera-se serviço funerário: 

1.— fornecimento de caixões e umas mortuárias. 

2.— remoção e transporte de corpos, umas e caixões exclusivamente em carros funerários. 

3.— ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie. 

4.— transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres. 

5.— fornecimento de noticiário de falecimentos e oficios religiosos fúnebre para os jornais e emissoras 
de rádio e televisão do Município, devendo ser inserido o seguinte texto explicativo na seção de 
necrológicos dos jornais de circulação diária do Município: "De acordo com a Lei n° 7.998/06, todo 
cidadão residente em Sorocaba, e reconhecidamente sem recursos financeiros, tem direito a serviço 
funerário gratuito prestado pelas concessionárias que atuam na cidade. (Redação dada pela Lei ii. 

.469/2O08) 

6.— transporte de esquife ou similar. 

7.— realização de velório e similar. 

8.— fornecimento de aparelho de ozona. 

9.— instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, de acordo com legislação sanitária 
vigente. 

10.— transportes fúnebres dentro do Município ou deste para outros municípios, respeitada a legislação 
de cada cidade. 

11.— transportes de acompanhantes aos cortejos fúnebres por conta própria ou por autorização a 
terceiros interessados. 

12.— providências administrativas junto às repartições municipais, cemitérios, cartórios de registro civil 
e agências de previdência social, prestando conta às famílias interessadas de todas as despesas 
efetuadas e recebimentos. 

13 .Atendimento a todas as posturas do Código Sanitário do Estado, bem como, acompanhamento junto 
aos órgãos oficiais para a liberação de corpos sujeitos à necropsia pela legislação vigente. 

14 - sornatoconservação (formolização e tanatopraxia). (Item acrescentado pela Lei n° 11.469, de 19 de 
dezembro de 2016) 



* 	- 

o 

período. (Redação dada pela Lei 11, 4.824/1995) 

Art. 3° Optando o Poder Público Municipal pela delegação da execução do serviço, através de 
concessão, esta será outorgada pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado a critério 
do Poder concedente. (Redação dada pela Lei n. 6.818/2003) 

Artigo 4° - O Poder Público Municipal com base nas planilhas de custos fornecidas pelas empresas 
concessionárias fixará a tarifa máxima a ser cobrada dos interessados. 

limites do município. 

51 

recursos financcire3 dentro dos limites do município. (Redação dada pela Lei o. 7.998/2006) 

Art. 5° As empresas funerárias coneessionárias, obrigam-se ao fornecimento de caixão mortuário, 
somatoconservação (formolização e tanatopraxia) de cadáveres, transporte gratuito (ônibus), velório e 
uma coroa de flores às pessoas reconhecidamente pobres, com reda comprovada de até dois salários 
mínimos, dentro dos limites do município. (Redação dada pela Lei n° 11.469, de 19 de dezembro de 
2016) 

§ 1° A urna fornecida ao indigente ou pessoa reconhecidamente pobre, na expressão da Lei, será 
sempre de madeira envernizada em nogueira para adultos e, caixão de madeira com revestimento em 
plástico de primeira qualidade quando se trata de criança. (Redaçio dada pela Lei o. 7.455/2005) 

§ 2° Ficam as empresas funerárias concessionárias, obrigadas a fornecer, mensalmente, à Câmara 
Municipal de Sorocaba e à Prefeitura Municipal de Sorocaba, relação das pessoas beneficiadas, a que 
se refere o caput deste artigo, observados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei n. 7.455/2005) 

1 - Relação das pessoas beneficiadas com o fornecimento de caixão mortuário; (Redação dada pela Lei 
o. 7.435/2005) 

II - Relação das pessoas beneficiadas com o transporte gratuito; (Redação dada pela Lei o. 7,455/2005) 

III - Relação das pessoas beneficiadas com a coroa de flores; (Item acrescentado pela Lei n. 
7.998/2006) 

IV - Relação das pessoas beneficiadas com o velório na concessionária. (Item acrescentado pela Lei n. 
7.998/2006) 

§3° Após a liberação do corpo, ele permaneça no velório da concessionária, a disposição da família 
para que o mesmo seja velado por seus familiares. (Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.998/2006) 

§4° As pessoas beneficiadas nos termos do caput deste artigo, ficam isentas do pagamento de taxa 
referente a sepultamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei o. 7.998/2006) 



§ 8° No falecimento de munícipe uc 

famílias 	carentes qtte tem 4ir'e4tes, como: v-  
coroa de flores co scpu1tamento. ?rágrafe acrescentado pela Lei n. 7.998/2006) 

§5° Ficam as empresas funerárias concessionárias, obrigadas a colocarem em local visível do velório 
uma lista de informações para a população de nossa cidade constando os serviços gratuitos para as 
famílias carentes que têm direitos, como: velório, tratamento do corpo (somatoconservação - 
formolização e tanatopraxia), caixão mortuário, transporte gratuito (ônibus), uma coroa de flores e o 
sepultamento. (Redação dada pela Lei n° 11.469, de 19 de dezembro de 2016) 

§6° O custeio por parte de terceiros de qualquer dos beneficios constantes do caput deste artigo, não 
acarretará a perda do direito ao fornecimento dos demais. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 
10.71 3'2014) 

§7° Credenciam-se como beneficiários desta Lei, as unidades familiares, regularmente inscritas em 
qualquer programa social, com natureza de transferência de renda, seja federal, estadual ou municipal, 
bastando a comprovação da inscrição por um dos membros da unidade familiar inscrita. (Redação dada 
pela Lei n 11.571/2017) 

dada pela Lei n° 11.696/2018) (Lei n° 11.696/2018 declarada inconstitucional pela ADIN n°2116846-
42.2018.8.26.0000) 

Artigo 6° - O transporte de cadáveres de outros municípios para o de Sorocaba, a cargo de empresas 
funerárias, de outras localidades limitar-se-á, exclusivamente, até o local do velório, ficando os 
serviços complementares a cargo de empresas de Sorocaba, de livre escolha da família. 

§ 1° - Quando proceder o cadáver de outra cidade para sepultamento em Sorocaba, permitir-se-á que 
empresa de outra localidade, dirija-se direto para o cemitério para efetuar o sepultamento. 

§ 2° - Caso venha a ocorrer o óbito de pessoas de outros municípios dentro do Município de Sorocaba, 
fica facultado à família o direito de escolha para sua remoção e aquisição de umas ficando sob 
responsabilidade da concessionária escolhida de fornecer as providências administrativas para o 
registro do óbito. 

Artigo 7° - Os serviços de recolhimento de corpos em vias públicas, hospitais, clínicas, I.M.L. (Instituto 
Médico Legal), Faculdade de Medicina, serão executados gratuitamente pelas empresas 
coneessionárias, obedecendo escalas de plantão a ser fixada pelo Poder Público. 

Artigo 8° - Inobstante o transporte e translado de corpos venha a ser efetuado por uma determinada 
empresa, fica assegurado à família, o direito de livre escolha para os serviços funerários, desobrigando-
a de proceder o velório com a empresa que efetuou o transporte e recolhimento do corpo. 

Artigo 9° - O direito de livre escolha, quanto à empresa que deverá proceder à prestação dos serviços 
funerários, ficará condicionada a urna autorização expressa da família ou responsável pelo féretro, em 
documento padrão preenchido pela concessionária, documento esse que deverá ser registrado na 
empresa funerária acompanhando uma via com o féretro, para ser entregue no cemitério, quando do 
sepultamento. 

£ 

oeste 	da cidade. 

locais 	de instalação. (Redação dada pela Lei n. 5.52 1,'1997) 
o 

determinado pela Prefeitura Municipal, não superior a doze (12) meses, devendo esses bens serem 



eonCc3ionária3. (Artigo 10 e parágrafos revogados pela Lei n. 6.818/2003) 

Artigo 11 - Na hipótese de infração à qualquer disposição desta lei ou daquelas que forem fixadas em 
Regulamento, a ser expedido pelo Poder Público, serão aplicadas as seguintes penalidades. 

a)Advertência escrita. 

b)Multa equivalente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município, vigentes à época do 
descumprimento. 

c)No caso de mais de uma concessionária, suspensão da atividade social pelo prazo de até sessenta (60) 
dias, ou, sendo uma única concessionária, intervenção pelo Poder Público nos serviços permitidos pelo 
mesmo prazo. 

Parágrafo único - No caso de reincidência de infração, será aplicada a multa equivalente a 1.000 (mil) 
Unidades Fiscais do Município, e em caso de nova reincidência, seguir-se-á a pena de suspensão. 

Artigo 12 - O Poder Executivo Municipal, no prazo improrrogável de trinta (30) dias, contados da 
promulgação, iniciará o processo licitatório previsto na presente lei. 

Palácio dos Tropeiros, em 2 de setembro de 1994, 3410  da fundação de Sorocaba. 

PAULO FRANCISCO MENDES 
Prefeito Municipal 
Vicente de Oliveira Rosa 
Secretário dos Negócios Jurídicos 
José Henrique Zaneila 
Secretário da Administração 
José Carlos Vieira de Camargo Filho 
Secretário de Serviços Públicos 
Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra. 
João Dias de Souza Filho 
Assessor Técnico 
Divisão de Comunicação e Arquivo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 06/2020 

A autoria da presente Proposição é do Nobre Vereador João Donizeti Silvestre. 

Trata-se de Projeto de Lei que "Complementa o item n°9 do art. 2° da Lei n°4.595, de 

2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá 

outras providências". 

De plano, destaca-se que este Projeto de Lei encontra respaldo em nosso 

ordenamento jurídico,  com base nos fundamentos que se seguem: 

Constata-se que este PL visa alterar a redação item 90  do que se considera como serviço 

funerário, obrigando a instalação e manutenção de prédios com salas de velórios em todas as 

regiões da cidade, vejamos: 

Art. l Complementa o item n° 9 do Art. 2° da Lei 4.595, de 2 de Setembro 
de 1994, que dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras 
providências: 

- instalação e manutenção de prédios com salas de velórios, de forma que 
todas as regiões da cidade sejam contempladas (Zona Norte; Zona Leste; Zona Oeste; 
Zona Sul: Zona Industrial e Centro). conforme a legislação sanitária em vigência". 

Art.2° As obrigações dispostas na presente Lei, somente terão eficácia para 
o próximo procedimento licitatório. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de 
verba orçamentária própria. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A competência Municipal no que concerne a prestação de serviços funerários está 

estabelecida na LOM, nos termos seguintes: 

Art. 4° Compete ao Município: 

1 



- organizar e prestar, diretamente ou sob texme de conCeSS0 O\.1 

permissão, ou Convênio, entre outros serviços, os seguintes serviços, . 
d) cemitérios e serviços funerários; 

No Município os serviços funerários são prestados sob o regime de concessão, o qual é 

caracterizado por um Contrato Administrativo entre as Empresas Funerárias e o Município. 

Logo, os serviços funerários são atividades eminentemente estatais, ou seja, cabe ao 

Município prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, nos termos da 

Constituição da República: 

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob 
o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
1 - regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço 

público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
111-política tarifaria; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Conforme determinação do texto constitucional, foi editada Lei Nacional 

regulamentando o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos: 

Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Art. 1° As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 
permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição 
Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos 
indispensáveis contratos. 

Parágrafo único. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições 
desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus 
serviços. 

Art. 21  Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
(...) 
11- concessão de serviço público:  a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, 
por conta e risco e por prazo determinado: (g.n.) 

Os termos legais acima normatizam que a concessão de serviço público, obedecidas às 

formalidades legais será delegada, por contrato administrativo, a pessoajurídica que demonstre 

capacidade para seu desempenho, cuja prestação do serviço será por sua conta e risco, o que 

caracteriza a livre iniciativa e a economia de mercado. 

Deste modo, nota-se que no Projeto em questão, há apenas o mérito político da inclusão 

ou não da obrigação no rol do art. 2° da Lei 4.595,já que juridicamente, não há violação à livre 

iniciativa e às regras contratuais vigentes com os atuais concessionários, uma vez que as 

disposições deste PL claramente se aplicam às próximas licitações. 

Por fim, destaca-se que eventual aprovação dependerá do voto favorável da maioria dos 

votos, presentes a maioria absoluta dos membros, conforme o art. 162 do Regimento Interno. 

Ante o exposto, tendo em vista que as obrigações mencionadas neste PL são 

expressamente voltadas para as próximas concessões  do serviço público funerário, sendo 

que, não há reserva de iniciativa legislativa na matéria, nada a opor  sob o aspecto legal 

É o parecer. 

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2020. 

O t4 rtz. 
LUCAS DALMAZO DOM1NGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 

De acordo: 

MA1ÇÁA PEGORELLI ANTUNES 
Secrbtária Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 6/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, complementa o 
item n° 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço 
funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste 

Projeto, o nobre Vereador Anselmo Rolim Neto, que deverá observar o § 1° 

devendo emitir seu parecer conforme os §.' 2°e 3' do mesmo artigo. 

S/C., 6 de fro de 2020. 

PÉRICLES RÉ 	DONÇA DE LIMA 
Preid 	a Comissão 



PÉRICLES NDONÇA DE LIMA 
dente 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCAB 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador Anselmo Rolim Neto 
PL 06/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador João Donizeti Silvestre, 
que "Complementa o item n° 9 do art. 20  da lei no.  4.595, de 2 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências ". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica que, em exame 
da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, exarou parecer opinando pela 
legalidade e constitucionalidade do projeto (fis. 08 a 10). 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de Justiça 
para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela pretende estabelecer a 
obrigatoriedade de instalação e manutenção de prédios com salas de velórios em todas as 
regiões da cidade. 

Observamos que o art. 2° da proposição, expressamente, prevê que tal 
obrigatoriedade somente será exigida nas próximas licitações, razão pela qual não há óbice 
legal que impeça a tramitação da matéria. 

Sendo assim, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, destacando-se que a 
eventual aprovação dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros (art. 162 do 
RIC). 

S/C., 10 de 	de 2020. 

JOSÉ FRÂN 	MARTINEZ 	 ANSELMO RiI' 1  TO 
Mem é o tor 



ÂMAR--A- MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 06/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, complementa o item 
no 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe sobre o serviço 
funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Economia no PL n° 
06/2020, dentro do prazo regimental de 15 (quinze) dias, conforme Art. 50 do Regimento 
Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. " 

Sorocaba, 27 de fevereiro de 2020. 

/ 
Gabriel de Souza Anorim 

Divisãb de Apoio às Comissões 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Hudson Pessini 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias 



Sorocaba, 03 d unho clk 2020. 

Pé" 	'egis M. de Lima 
embro 

'Renan Santos 
Membro 

Jf 
C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCAB 

. .Á1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

PROJETO DE LEI N° 06/2020 

RELATOR: Renan Santos 

De autoria do Edil João Donizeti Silvestre, o presente projeto 
complementa o item n°9 do Art. 2° da Lei 4.595/1994. 

Segundo o inciso III do Art 43 do RI, compete a esta comissão 
exarar parecer quanto a proposições que criem ou aumentem despesas, assim como 
qualquer proposição que mesmo que remotamente de forma direta ou indireta alterem as 
finanças do município, como segue: 

"Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e 
Parcerias compete dar parecer: 

1— sobre as proposições que criem ou aumentem despesas;  
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a 

proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou 
indiretamente, alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidade para o erário 
municipal ou interessem ao crédito público." 

Analisando a propositura sua intenção é ampliar a instalação de 
salas de velórios em todas as regiões da cidade. Tal ampliação trará novos custos ao 
próximo processo licitatório, aumentando as despesas municipais, representando 
impacto financeiro. 

Assim, mostra-se necessária a apresentação de estimativa de 
impacto orçmentário-financeiro a esta Comissão para a devida apreciação do mérito. 

É o parecer, s.m.j. 



ÁMARA MUNICIPAL DE SOROCABÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 06/ 2020 

Trata-se do Projeto de Lei n° 06/2020, do Edil João Donizeti Silvestre, 
complementa o item n° 9 do art. 2° da Lei n° 4.595, de 2 de setembro de 1994, que dispõe 
sobre o serviço funerário no Município de Sorocaba, e dá outras providências. 

O objetivo deste PL é assegurar o acesso e o atendimento ao serviço funeral, 
bem como o de velório à toda população, no sentido que todas as regiões do município 
de Sorocaba sejam contempladas, principalmente nas Zonas Norte e Industrial. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 

S/C., 27 de fevereiro de 2020 

ANTONIO CARLOS ILVANO JUNIOR 
Presidentea Comissão 

FAUSTO SALVOOR P à ES 
Membro 

-- I, 
FRANCISCOF 

' _v 
Ç

\
DA SILVA 

Membro 
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