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SEGURANÇAURBANA

PARECER N' OZbi9 CEDECONDH

Revoga a Lei Complementar n' 420, de 25
de agosto de 1 998 -- que institui o Código de
Proteção contra Incêndio de Porto Alegre e
dá outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Valter Nagelstein, Professor Wambert e Felipe Camozzato.

A motivação do Prometo se dá em função da Lei Complementar Estadual
n' 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alterações posteriores, que transferiu a
responsabilidade da prevenção de incêndio ao Corpo de Bombeiros.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta

Casa (fl. 07), a matéria se insere no âmbito da competência municipal, inexistindo
óbice jurídico à tramitação.

Encaminhado o Projeto para a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), o Relator, Dr. Thiago, requereu diligência ao Poder Executivo (fl. ll),
questionando a existência de risco à população e as implicações da revogação da
legislação pretendida.

Em resposta(f]s. 1 2-] 4), o Poder Executivo se manifesta afirmando que
não se verifica qualquer risco à população, e as implicações seriam justamente de
maior segurança jurídica aos empresários e comerciantes, trazendo inclusive mais
agilidade ao processo por parte da secretaria responsável, diante da existência de lei
estadual.

A análise vertida pela CCJ(fl. 16), do Relator Dr. Thiago, foi no sentido
de inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Já a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL
(CEFOR), no Parecer de relatoria do vereador Mauro Zacher (fls. 20-21),
manifestou-se pela aprovação do Prometo, reafirmando a inaplicabilidade da lei
municipal em decorrência da lei estadual.
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Ainda, a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação
(CUTHAB) emitiu Parecer (fls. 23-24), de relatoria do vereador Elizandro Sabino,

pela aprovação do referido Prometo, tendo em vista também a inaplicabilidade da lei
em virtude da Lei Complementar Estadual.

E o relatório

Em análise ao Prometo apresentado pelos nobres vereadores, observa-se
que o mesmo pretende realizar ato que visa desburocratizar o licenciamento de
estabelecimentos comerciais e o licenciamento edilício, sendo que não afeta a
população, visto que não há qualquer diminuição das observações aos princípios das
leis de proteção contra incêndio, uma vez que a Lei Estadual n' 14.376/13 aborda as
principais regras de proteção da população contra incêndios.

Sendo assim, encaminha-se este Parecer para, diante da inexistência de
óbice jurídico, a consequente aprovação do presente Prometo.

Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 20 19

Vereador Marmelo Sgarbossa
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