
PROJETO DE LEI Nº  5248/2021.

Acrescenta os artigos 11-A, 11-B e 11-C à Lei nº
5.212, de 14 de outubro de 2002 que “Aprova o
Regulamento de Concessões e Construções nos
Cemitérios Públicos de Patos de Minas e dá outras
providências”, para estabelecer a caducidade da
concessão nos casos que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º A Lei nº 5.212, de 14 de outubro de 2002, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos:

“Art. 11-A Os titulares de concessão perpétua de terrenos nos cemitérios
públicos municipais, por si e seus sucessores legais, são obrigados a efetuar o serviço de
limpeza e obras de conservação e reparação dos jazigos, indispensáveis à decência,
segurança e salubridade do cemitério.

§ 1º Na falta de limpeza, conservação e reparos necessários no jazigo, conforme
previsto no caput deste artigo, o poder público municipal realizará vistoria no local e
notificará o responsável para que tome as providências cabíveis no prazo de 60 (sessenta)
dias.

§ 2º A notificação do titular da concessão será feita através de edital de
chamamento, que será publicado no Diário Oficial do Município e colocado em local visível
nos cemitérios municipais.

§ 3º Decorrido o prazo definido no § 1º deste artigo e permanecendo inerte o
responsável, considerar-se-á a ocorrência de abandono do jazigo e respectivo terreno, com a
consequente declaração de caducidade da concessão.

Art. 11-B Também constituem causa para a declaração de caducidade da
concessão de terrenos nos cemitérios municipais:

a) a falta de pagamento das taxas de que trata o art. 5º desta Lei por dois anos
consecutivos;

b) a inexistência de sucessores legítimos no caso de falecimento do titular da
concessão.



Art. 11-C. A concessão perpétua que incorrer em causa de caducidade autoriza a
retomada do terreno e respectiva construção pelo poder público e a possibilidade de
exumação dos restos mortais nele existentes.

§ 1º Os ossos objeto da exumação de que trata o caput deste artigo serão
acondicionados em local apropriado, conforme regulamento próprio e devidamente
identificados.

§ 2º A declaração de caducidade da concessão não gera direito à indenização de
qualquer espécie.

§ 3º Os terrenos e respectivas construções que reverterem ao patrimônio do
Município poderão ser objeto de concessão a outros munícipes, observadas as demais
condições previstas nesta lei e em seus regulamentos.”

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 7 de junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município



MENSAGEM Nº 26, DE 7 DE JUNHO DE 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Ezequiel Macedo Galvão
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa. e aos insignes Vereadores para encaminhar o presente
Projeto de Lei, que “acrescenta os artigos 11-A, 11-B e 11-C à Lei nº 5.212, de 14 de
outubro de 2002, para estabelecer a caducidade da concessão nos casos que especifica”.

Segundo levantamento realizado através do Processo Administrativo nº
15.561/2020, existem vários túmulos abandonados no Cemitério Municipal, sem os
necessários cuidados de conservação.

Este abandono decorre da falta de interesse dos proprietários e familiares, bem
como do falecimento do titular da concessão sem deixar herdeiros legítimos.

Esta situação causa grandes transtornos à administração do cemitério, sendo
prejudicial à higiene, segurança e salubridade do local.

A Lei nº 5.212/2002 nada dispõe a respeito do assunto, motivo pelo qual faz-se
necessária a sua alteração, para o fim de acrescentar artigos dispondo sobre a caducidade da
concessão e sobre a reversão dos terrenos ao poder público, para posterior repasse a outras
pessoas que realmente tenham interesse em cuidar do espaço destinado ao sepultamento dos
seus familiares.

Também passará a constituir causa de caducidade da concessão a falta de
pagamento da taxa anual de manutenção das áreas de uso comum dos cemitérios públicos
(art. 5º da Lei 5.212/2002).

Acresça-se, por relevante, que a declaração de caducidade da concessão será
precedida de vistoria e convocação do titular para executar as obras de reparação ou
conservação.

Assim, somente após observados os trâmites legais será declarada a caducidade
da concessão.



Os terrenos e respectivas construções revertidos ao poder público poderão ser
novamente concedidos para outros munícipes, observados os regramentos legais vigentes.

Destarte, tendo em vista a legalidade, conveniência e oportunidade da
proposição, envio o Projeto de Lei a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres
vereadores, solicitando-lhes sua aprovação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 7 de  junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal


