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CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO E REMESSA 

Processo Legislativo n°; 00067/2023 

Emenda Modificativa: 00112023 

Autor: Vereadora Lucia Batista 

Certifico que os presentes autos foram autuados e 
digitalizados nesta data, às 13:00 hs, com 02 folhas. Ato seguinte, 
REMETO-OS a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas 
providências. 

Rio Verde, 22 de março de 2023. 

ENCARREGADO (A) DO SETOR DE AUTUAÇÃO 
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EMENDA MODiFiCATIVA N°  O .  AO PROJETO DE LEi N°  16/2023 

Modifica a redação do Projeto de Lei no  16/2023 que dispõe sobre a 
criação de Ossário no Cemitério Municipal São Sebastião 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - CO APROVA: 

Art. l - Modifica a redação do Projeto de Lei n° 16/2023 que dispõe sobre a criação de 

Ossário no Cemitério Municipal São Sebastião, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a criar Ossário a ser instalado 
no Cemitério Municipal São Sebastião e Cemitério Municipal São Miguel 
para o remanejamento de restos mortais. 

Parágrafo único. A parte antiga do Cemitério Municipal São Miguel será 
considerada Patrimônio Público Municipal, devendo o Poder Publico por 
meio de parcerias restaurar, revitalizar e manter a arquitetura original. 

Art.2°. 

1. - doadas há mais de 05 (cinco) anos sem que os donatários tenham se 
interessado por regularizar a respectiva doação e/ou encontram-se 
abandonadas. 

11. - As não identificadas e as de indigentes após 05 (cinco) anos do 
sepultamento 

III. - As que os proprietários desejarem, por vontade própria, realocar os 
restos mortais de sepultamento realizados há mais de 05 (cinco) anos 
para fins de desocupação total ou parcial da sepultura. 

Art.30. Para se caracterizar as circunstâncias descritas nos incisos 1 e II do 
artigo 20  desta lei, será publicado edital de chamamento público no placar, 
no sife do Município com divulgação em rádios e outros meios de 
comunicação para convocar os interessados a se manifestaram no prazo de 
90 (noventa) dias. 
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Art.4°. Esgotado o prazo sem manifestação ou regularização das 
sepulturas, caberá ao Poder Público a remoção dos restos mortais ao 
ossário para a reutilização das sepulturas, sem que caiba indenização ou 
ressarcimento por benfeitorias de qualquer natureza. 

Parágrafo único. As demolições e as exumações ocorrerão na presença do 
Administrador do referido cemitério, além do coveiro, que atestará a 
inércia do interessado e o estado de abandono da sepultura, quando o caso. 

Art. 50,• 

Art. 6°... 
Art. 7° 
§1° 
§2°... 

Art. 8° Na hipótese do inciso III do art. 20  desta lei, havendo interesse do 
proprietário na guarda os ossos exumados em ossário para 
reaproveitamento da sepultura, será devido o pagamento de taxa, 
excetuando-se os que os responsáveis comprovarem vulnerabilidade 
e hipossuliciência, na forma da lei. 

Art, 90  Quando da aquisição ou doação de terrenos destinados a 
sepultamentos nos Cemitérios Municipais, o responsável pela sepultura 
adquirida ou doada deverá ser cientificado dos termos desta lei. 

Parágrafo único. As sepulturas em que o proprietário possuir escritura, serão 
invioláveis sem seu consentimento. 

Art. 10... 
Art. 11... 
Art. 12... 

Art. 2° - Esta emenda entrará em vigência, com a publicação da respectiva lei, revogando-se 

as disposições contrárias. 

SALA DAS SESSÕES DA cÂMML& MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 22 dias do 

mês de março de 2023. 

Lucia Helena Batista de Oliveira 
Vereadora PSB 


