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LEI N°  703/2015 9  DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

"Dispõe sobre a proibição de agenciamento 
de serviços funerários de natureza privada 
nas dependências de estabelecimentos 
públicos e privados de saúde do Município 
Luís Eduardo Magalhães, e dá outras 
providências. ". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica proibida, nas dependências dos estabelecimentos públicos e privada de saúde do 
município de Luís Eduardo Magalhães, a presença de pessoas vinculadas às empresas funerárias, 
terceiros não autorizados, com fins de agenciamento ou venda de artigos ou serviços dessa 
espécie. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consideram-se dependências do estabelecimento não só o 
recinto interno, como também a portaria, o saguão e o pátio, quando houver. 

Art. 2°. É vedado aos estabelecimentos públicos municipais de saúde manter qualquer 
autorização, acordo ou cooperação com empresas prestadoras de serviços funerários privados, 
sem expressa autorização do gestor público. 

Art. 3°. Os óbitos ocorridos nos estabelecimentos públicos municipais de saúde deverão ser 
comunicados, de imediato, aos familiares dos mortos ou aos respectivos responsáveis. 

§ 1°. A comunicação do óbito à família ou aos responsáveis pelo falecido será feita unicamente 
por funcionários da unidade hospitalar, vedada a intermediação de pessoas estranhas, 
principalmente que tenham ligações com funerárias. 

§ 2°. A declaração de óbito será entregue exclusivamente aos familiares do morto ou respectivo 
responsável, pessoalmente, nas dependências do próprio estabelecimento. 

§ 30 Somente após a verificação do óbito e a entrega da respectiva declaração, o cadáver será 
liberado para traslado. 

Art. 4°. As dúvidas sobre sepultamentos e funerais deverão ser dirimidas pelos familiares do 
morto, podendo ser solicitada, consultas, fora do estabelecimento de saúde, a serviços funerários, 
desde que não causem embaraços a presente Lei. 
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Art. 5o.  Compete aos administradores dos estabelecimentos públicos e privados de saúde do 
Município, designar funcionários para impedir o acesso e a intromissão, em suas dependências, 
das pessoas a que se refere o "caput" do art. l desta Lei, devendo ser requisitado o apoio 
policial, quando necessário. 

§ I' - Em caso de desobediência legal, comprovado o agenciamento do serviço funerário dentro 
das unidades de saúde públicas municipais, cabe ao Poder Público Municipal, adotar posturas 
legais contra a empresa funerária infratora, seja suspensão de alvará de funcionamento, e/ou, 
outras reprimendas legais, sem prejuízo de sanções aplicáveis aos servidores públicos 
envolvidos. 

§2° - Compete ao Poder Executivo Municipal regulamentar a presente Lei. 

Art. 6°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 30 de Setembro de 2015. 
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