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AUTOR: Deputado FtrLIPB SOUZA

ASSUNTO: Requer a Mesa Dìretora, na forma Regimental, após ouvir o Douto Plenário, que seja
encaminhada corrìo INDICAÇÃO, ao governador WILSON MIRANDA LIMA, a criação'de um
CREMATORIO PÚBLICO NO ESTADO DO AMAZONAS.

Senhor Presidente,
Deferido ela Prosidôncia

Senhores (as) Deputados (as): il3 ,s?u9Em

JUSTIF''ICATIVA

Visando preencher utna lacuna existente na legislação federal, qr.ral seja, dispor sobre normas gerais paraa
prestação de serviços funerários e a administração de cemitérios, coln o objetivo de subsidiar a elaboração
clas legislações municipais, haja vista que estes serviços ten'ì Lut'ì nítido caráter local, apesar da Constituição
Federal e 1988 ser omissa em relação a competêrrcia legislativa acerca da matéria,

A questão se mostra relevaute, antes inúmeras reivindicações cla população, a qual sente a necessidade de
Ittn crenratót'io, considerando que existe 10 ceniitérios públicos ern ManaLrs, 06 na área urbana e04 nazona
rural.Para r-rma popr"rlação estimada em 2.150.000 ( dois milhões ceuto e cinquerita mÍl) liabitantes, ou
seja, há Llma eltorme demanda por pane da comunidade.

Pofianto, coln o rápido crescimento da popLrlação urbana terl coulo consequência imediata o aumento dos
problemas enfrentados pelo Poder Público.

O caso presente, el'ìl exame sLÌrge cor'ì'lo felraureuta e alternativa à disposição do poder Executivo, já que
instrumento legal autorizativo, para qLre a crelração de cadáveres seja estabelecida como uma prática cada
vez mais comulr em llosso dia-a-dia, corno assim acorltece uas popr,rlações de países desenvolvidos.

Assim, no tocante a saúde pública e ao meio ambiente, a medida venl elr benefício da proteção dos leriçóis
freáticos que é uma das preocupações dos ecologistas, pois o l'Ì1esu'ìo incorpora toclo o líqLrido que vem da
superfície. A crer.nação dos corpos e restos hurranos, diarrte das circur.rstâtrcias emergentes do nreio
ambiente, é hoje seur dúrvida um imperativo para a saúde púrblica,

A Constituição Federal, el'ì1 selÌ arl.23, incisos VI e VII, fixout competência cou-ÌLu-ìl à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios para proteção clo meio ambiente, senclo que el1'ì seLì parágrafo único
estabeleceu que a lei Cornplementar disporá sobre a cooperação eutre os entes da fedelação. No que
concelne a matéria ambiental, aLC 140111 fixor.r eutão normas regulameritares quanto à essa competência
co111Lr1'ì'ì. , 

n

Cot],ì o advento do princípio clo desenvolvimento sustentável, faz-se necessário a manutenção das bases
vitais da produção e reprodução do Ìromem e de atrvidades, garantinclo igualmente Lulla relação satisfatória



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONASCOMISSÃO DE TURISMO, FOMENiõB NBCOCIOS - CTFNentre os homens e destes com o meio ambient., pãÃìrãurlJ,u.u, gerações ta'rbém tenham oportunidadede desfrurar os rìesmos recursos que temos rro;á à;r;;;;;;;ìçao @acnECo e ntapBzua, 
',gg).caberâ à Secretaria de Meio Ambiente às consultas técnicas e de viabilidade, bem como a aprovação do

ïïïï"i"Ëï,ïiï3Í,ï,1" crematório púúrico, uré',';;-;;;Jici"iu de áreas ;;.;';; enrorno, a títuro de

Enfatiza-se enquadrar as diretrizes estabelecidas pela.Resolução coNAMA no 0l de lg86, que trata dasatividades potencialmente impactant.t uo rneio àmbiente c-om necessidade de estudos prévios para suaviabilìzaçã' Também' segue as diretrizes e recomendações estaberecidas pero órgão ambiental competente.
outrarazão paraa criação do crematório, s9b.o enfoque da saúde pública e ambiental, é que o crematório,sob o enfoque da saúde pública e ambienial, é que o Jr.'trrtãriã'tern hoje uma importância fundamental noaspecto ambiental das cidades, uma vez que pode fazer o controle. o trutrrr.niã"i"r"r de afluentes, poispara alguns estudiosos, os cemitérios são fonte, .urrudo..s de impacto, áil-uià"rais preocupantes,principalmente quando suas localizaç0", ,ào, i.r"guru...,-foìr"""ïirerio, ;ì;;ã;r;à;i.", aos mananciais,tendem que a proliferação dos micioorjani.roï ao.iJ.poJãn'. a."ornp";içã"';;;iarâ atravesdo solo,contaminando o lençol freático que posteïiormente contaminará o homem.

observa-se que a preservação do meio ambiente torna-se cada.dia mais importante, há necessidade deequrpamentos atuais que dirninua a emissão de co e o evitanoorir.o, u sociedade, A cremação trata-se deum ramo de atividade que somente podeser oferecido po. ..e*atorios credenciaaos a Habilitados pelaACEMBRA( Associação dos Cemitérios e CremarOrio. ão.g.*ió.

Ademais' a implantação de um forno crematório na cidade de Manaus no estado do Amazonas, justifìca-sepela carência dos serviços Íìas lo"urlaao.sl seria o to.ui ia.ul ;;; ," tatar d,acapitar do Estado e tambémpara oferecer a sociedade local e regional 
.mais uma opçáo nã, ,erviços de funerar, pois na região norteapenas temos crematório em Belém no Pará, e na regiao õ"ntrã o.rte em Brasília, invìabilizando o uso da

liili,ft::il,i"ïJ:,:'J'.1ï:: fi:;?:ï?X; 
d' ;:õ;l;;.:'. erevado uuro. ,.,t,ingindo a prática

Importante ressaltar' por se tratar de um serviço ecologicamente correto e recomendado, há necessidade deimplantação de um formo crematório hìmano 
"m 

úanaur, não permitindo que uma curtura obsoretapromova problemas futuros ao nosso ecossistema.

Por fim' sob o foco constitucional, restou disponibilizar, criar meios e ferramentas possíveis para autorizaro Poder Executivo a imprantar ao nosso sentii 
"sta 

irp;;;;ì; ino"i.uçao.

venlro requerer deste nobre colegiado de Deputados a aprovação do REQUERIMENTO, que trazconsigo grande relevância para atenãer a populaçao urbana.

PLENÁRI
2019.

O DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, 5 de junho de

ouvr
OUZA- Patriota



ASSEM BLEIA LEG ISLATIVA DO AMAZONAS
DEPUTADO FELIPE SOUZA

ANTEPROJETO DE LEI

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL FELIPE soUZA

Autoriza a criação de Crematórios públicos, fornos e
incineradores para a prática de cremação no âmbito do
Estado do Amazonas e dá outras providências,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art'1o Fica autorizado o Estado do Amazonas a criação de Crematorio
Público, fornos e incineradores para a prática de cremação.

Art.2o A criação de Crematórios Públicos terá como objetivo precípuo o
oferecimento dos serviços de utilídade pública de cremação e incineração de
corpos e restos e restos humanos, ás famílias enlutadas e demais pessoas
responsáveis interessadas.

Parágrafo único. O Local Público deverá dispor de espaço tipo sala ou
capela velatória, para a cerimônia do velorio.

Art'3o A cremação do corpo cadavérico humano somente poderá ser
efetuado após o decurso de 24 (vinte e quatro) horas contadas do falecimento,
atendidos os seguintes requisitos:

l- No caso de Morte Natural:

a) Prova da manifestação de vontade do falecimento, constante de
declaração expressa, por instrumento público ou particular, neste
caso, com firma reconhecida e registrado no cartório de registro de
Títulos e Documentos;
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ll - No caso de Morte Violenta:

a) Autorização prestada por autoridade judiciária;

b) Autorização de atestado de óbito firmado por 1 (um) médico legista.

Art' 40 Nos atestados de óbito será indicado o crematorio que se darâ aincineração e constarão os nomes dos médicos, seus endereços e números doregistro no Conselho Regional de medicina (CRM).

Art' 50 No caso de morte de cidadão estrangeiro, não residente no Estado, acremação deverá ser autorizada por autoridade judicial competente, com amanifestação de vontade a autorização expressa dos familiares, sem prejuízo
conforme o caso de solicitação formulada pelo Consulado do pais expedidor doPassaporte do falecido.

Art' 6o ultimadas as cerimônias fúnebres, a urna funerária será conduzida fechadapara o recinto do forno crematorio, onde será vedada a presença de pessoas
estranhas ao serviço, mesmo aos parentes do falecido.

Art. 7o os restos mortais humanos, após a regurar exumação, poderão serincinerados mediante soricitação expressa da famíria do falecido.

Parágrafo unico. para efeito desta Leí, considera-se famíria o cônjugesobrevivente, os descendentes maiores, os ascendentes e os irmãos maiores,atuando sucessivamente um na farta do outro e na ordem estaberecida.

Art' 80 As cinzas resultantes da íncineração serão armazenadas e recolhidas emurnas apropriadas, onde terá obrigatoriamente um número de classificação e osdados relativos a identidade do falecido, inclusive as datas do falecimento e dacremação.

S1o A urna será entregue aos familiares, observado o critério constante noparágrafo único do art, 70 ou a quem o falecido houver indicado em vida, ou aindapoderão ficar guardados em oratórios.

Art' 90 Não haverá nenhum tipo de discriminação quanto ao ato de cerimôniasreligiosas na capela ecumênica do crematório.
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Art' 10o o serviço de cremação de corpo cadavérico, reconhecidamente deutilidade pública' poderá por áelegação do poder Executivo ser executado emantido com a parceria da iniciativa privada, por empresa espe cializadaque sehabilitará, nos termos e observância da regisração vigente.

$1o Porse tratarde um serviço de utilidade pública oferecido pelo poder público,o Estado do Amazonas poderá diretamente ou por deregação, neste caso,mediante tarifas ou preços públicos, colocar à disposição da sociedade todos osmeios adequados para os atendimentos ao públicos para que qualquer humano

|::ì,ïïil#r 
da prestação desse serviço sem fazer quatquer tipo de distinção ou

s2o o arbitramento de tarifa diferenciada para a prestação do serviço, deveráobservar a adequação às condiçÕes financeiras e econôrnícas de renda da cada

ïÏ[Hiliar 
devendo ser norteãoa pelos princípios da razoabilidade, da justiça e

Art' 11o Aos orgãos de fiscalização sanitária do estado do Amazonas, à secretariade Estado da Admínistração, à Secretaria de Estado de lnfraestrutura - sEINFRAe à secretaria de Estado do Meio Ambiente - .EMA, caberá as consurtastécnicas e de viabiridade, bem como, a aprovação do projeto de construção docrematório público.

Parágrafo único Associada aos crematórios públicos, deverão existir áreasverdes' no seu entorno, à título de compensação ambíental e tendo em vista asaúde pública.
Art' 12o os demais critéríos para a criação, operacion alizaçãoe manutenção doscrematórios Públicos ficará por conta do Poder Executivo que regulamentará esta

Art' 13" Esta Lei entra em vigor na data de sua pubricação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EMManaus, 5 dejunho de 2019.

ASSEM BLEIA LEG ISLATIVA DO AMAZONAS
DEPUTADO FELIPE SOUZA

Deputad P SOUZA - Patriota
Ouvi
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