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CAMARA MUNICIPAL DH JACARE
PALACIO DA LIBFRI)ADE

PROJET DE  LEI

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE  DA ADOCAO

DE       DI SPOS ITIVOS       D E       TRATANI ENTO       DE

NECROCHORUNIE NO MUNIcipIO DE JACAREi.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO

DAS   ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS

POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA   A

SEGUINTE  LEI:

Art.   1°   Fica   determinado,   no   ambito  do   Municipio  de

Jacarei,   que   em   todos   os   cemiterios   pdblicos,   privados   e   afins,   sejam   adotados

dispositivos de tratamento de necrochorume,  com capacidade para tornar os efluentes

livres de contaminantes.

§  1°  Fica  obrigat6rio  o tratamento terciario  em  estag6es

de  tratamento  de  efluentes  (ETEs),  que  consigam  absorver  100%  (cem  por cento)  do

necrochorume gerado no estabelecimento.

§ 2° Todos os estabelecimentos deverao apresentar,  no

prazo  de  ate  06  (seis)  meses,  projeto  de  estagao  de tratamento  de  efluente  (ETE)  ao
6rgao competente do poder executivo estadual,  que atendam aos dispositivos  legais do

tratamento indicado nesta lei, para analise e aprovaeao.



§   4°  Ate   que   seja   implantado   o   dispositivo   definitivo

descrito   no   caput   desse   artigo,   deverao   ser   utilizadas   barreiras   de   poliueretano

absorvente  com  filme  impermeavel  e  polipropileno,  que  contenham  mecanismos  que

evitem  o contato direto com  residuos  potencialmente  infectantes,  os quais deverao  ser

aplicados  individualmente,  par sepultamento ou  inumagao,  para que consigam  absorver

todo  o  necrochorume  gerado  e  armazena-lo  ate  o  destino final  quando  da  exumaeao

dos corpos.

§ 5° Fica vedado o emprego de dispositivo que impega

a troca gasosa do corpo sepultado com o meio que envolve.

Art. 2° Para efeito desta lei serao adotadas as seguintes

definig6es para as areas destinadas a sepultamentos:

I  -  cemit6rio  horizontal:  e  aquele  localizado  em  area  descoberta  compreendendo  os

tradicionais e o do tipo parque ou jardim;

11  -  cemiterio  parque  ou  jardim:  e  aquele  predominantemente  recoberto  por  jardins,

isento  de  construe6es  tumulares,  e  no  qual  as  sepulturas  sao  identificadas  por  uma

lapide, ao nivel do chao, e de pequenas dimens6es;

Ill   -   cemiterio   vertical:   e   urn   edificio   de   urn   ou   mais   pavimentos   dotados   de

compartimentos destinados a sepultamentos; e

lv -cemiterio de animais: cemiterios destinados a sepultamentos de animais. 0 plano

indicado  no artigo  antecedente,  devera  conter,  dentre  outras  informag6es  pertinentes,

as  ag6es  preventivas  e  executadas,  especialmente  pelas  Secretarias  Municipajs  de

lnfraestrutura e Meio Ambiente, bern como pela Coordenaria de Defesa Civil.

Art.  3°  0  nivel  inferior  das  sepulturas  devera  estar  a

uma  disfancia  de  pelo  menos  urn  metro  e  meio  acima  do  mais  alto  nivel  do  len9ol

freatico, medido no fim da estacao das cheias. -i
pRAQADOsTRespoDEREs,74     -cEp:12327.901      -cAixApOsTAL228      -TEL.(012)395522OO

Site    wwwcamara/acarei   9p.gc)v`br.
FAX:   (012)39517808



JACAREI - FOLHA 3.

Art.  4°  0  perimetro  e  o  interior  do  cemiterio  deverao

ser  providos  de  urn  sistema  de  drenagem  adequado  e  eficiente,  destinado  a  captar,

encaminhar  e  dispor  de  maneira  segura  o  escoamento  das  aguas  pluviais  e  evitar

eros6es, alagamentos e movimentos de terra.

Art.   5°  Fica   proibida  a   instalagao  de  cemiterios,   no

ambito  do  Municipio  de  Jacarei,  em  areas de  preservaeao  permanente  ou  em  outras

que exijam desmatamento de Mata Atlantica primaria ou secundaria, em estagio medio

ou   avancado   de    regeneraeao,    em   terrenos   predominantemente   carsticos,    que

apresentam  cavernas,   sumidouros  ou  rios  subterraneos,   bern  coma  naquelas  que

tenham   seu   uso   restrito   pela   legislagao   vigente,   ressalvadas   as   exceg6es   legais

previstas.

Art.   6°   Havendo   valores   a   serem   acrescidos   nos

servi?os  funefarios  em  decortencia  da  solugao  utilizada,  estes  deverao  ser ajustados

entre a prestadora de servigos, as empresas permissionarias e os usuarios.

Art.   7°   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Camara Municipal de Jacarei, 08 de agosto de 2022.
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JUSTIFICATIVA

Existe  hoje  uma  grande  contaminaeao  do  subsolo  dos

cemiterios  pela  infiltragao  do  liquido  oriundo  do  processo de  decomposigao  dos  corpos

ou   partes,   conhecido   por   necrochorume.    Essa   contaminaeao   e   chamada   pela

Resolugao CONAMA N° 335/2003 de ``produto da coliquagao".

0   pesquisador   Alberto   Pacheco,   em   seu   artigo   "0

cemiterio  e  o  Ambiente",  esclarece  que  a  decomposigao  ou  putrefagao  de  urn  corpo

compreende  varias fases,  das quais  a fase humorosa ou  coliquativa  (dissolueao  ptitrida

das partes moles do corpo) e a mais preocupante em termos ambientais.

E  nesta  fase,  de  duragao  de  dois  ou  mais  anos,  que

ocorre   a   liberagao   do   liquido   humoroso   (liquame,   putrilagem),   denominado   como

necrochorume   por   analogia   ao   chorume,    liquido    proveniente   da   decomposigao

bioquimica dos residuos organicos dispostos nos aterros sanitarios.  0 necrochorume e

urn liquido viscoso,  de cor acinzentada e acastanhada,  cheiro acre e fetido, polimerizavel

(tendencia  a  endurecer),  rico  em  sais  minerals  e  substancias  organicas  degradaveis.

Ainda de acordo com esse pesquisador, al6m da contaminagao do ar,  pela presenga de

odores,  ha  o  risco  de  contaminagao  das  aguas  subterraneas  de  menor  profundidade

(len9ol freatico).

Tern  em  sua  composi?ao  60%  de  agua,  30%  de  sais

minerais e  10% de substancias organicas, duas delas altamente t6xicas,  a cadaverina e

a  putrescina,  duas  aminas  t6xicas,  tamb6m  conhecidas  como  alcal6ides  cadavericos,

alem de microorganismos que podem  ser patogenicos.  Este  liqujdo pode atingir o  lengol

:r:::I::eoferecerrlscoapopulagao,riscoqueselntensificaquandoh#
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Aparentemente,  a alternativa  mais eficiente  para evitar a

contaminagao do solo, assim como a redugao da emissao de gases, ja bastante utilizada

na Europa, e a colocagao no caixao, antes do sepultamento, de produtos que absorvam

o necrochorume.  Esses produtos de origem  natural,  chamados de bioenzimas,  contem

cepas   de   bact6rias   selecionadas   com   alta   capacidade  de  digerir  mat6ria   organica,

ativadas gradativamente na  medida em  que entrain em  contato com  o  necrochorume,

transformando os complexos compostos organjcos em di6xido de carbono e agua.

Analises   mostram   que  o  uso  de   produtos  desse  tipo

permite  a  reducao  em  cerca  de  99%  da  mat6ria  organica  e,   consequentemente,  a
diminuieao   dos  valores   de   demanda   biol6gica   oxig6nio   e   de   demanda   quimica   de

oxigenio   (DBO   e   DQO),   sem   alterar   significativamente   os   valores   de   pH   e   de

condutividade.

No    Brasil,    ha    experiencjas    com    a    colocaeao    de

bioenzimas diretamente na urna ou dentro de mantas de celulose, tendo sido observado

que  o  produto  absorve  os  liquidos  na  medida  em  que  o  corpo  os  libera,  impedindo  seu

extravasamento e providenciando com que permaneca no interior da urna durante todo o

processo de decomposigao, sem contaminar assim a sepultura e o meio ambiente.

Ademais,  cumpre-nos salientar que,  embora  saibamos

que a competencia para legislar sobre o uso do solo seja municipal segundo legislagao

vigente,   entendemos  que  esse   projeto  de   lei  trata  de  adogao  de  dispositivos  de

tratamento  de  necrochorume  em  cemit6rios  com  objetivo  de  nao  contaminagao  de

solo  e  recursos  hidricos,  sendo  assim,  a  competencia  torna-se  concorrente  com  o

Estado.
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populagao, e fundamental que adotemos medidas para preservar o meio ambiente e as

futuras gerae6es.

Por  fim,  certos  da  atengao  e  aprovagao  dos  nobres

pares a presente propositura, antecipamos agradecimentos e subscrevemos.

Camara Municipal de Jacarei, 08 de agosto de 2022.
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Verea Republic
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