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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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Revoga a Lei Complementar n' 420, dê 25
de agosto de 1998 -- que instituiu o Código
de .Proteção .contra Incêndio de Porto

Alegre e dá outras providências\

Vem a esta Comissão, para parecer, (5 Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Valter Nagelstein, Professor Wambert e Felipe Comozatto.

r

A presente proposição visa revogar a,Lei Complementar n' 420, de 25
de agosto de 1998, que instituiu õ Código de Proteção contra Incêndio de Porto
Alegre, e dá outras providências.

A Procuradoria deste Legislativo, em seu parecer prévio, concluiu que.
inexigte óbice jurídico à tramitação. Cig/':

A Comissão de Constituição é Justiça -- CCJ -- requereu diligências'
junto ao Executivo Municipal e após esclarecimentos (notas técnicas às folhas 12,
13 .e 14) opinou pela inexistência de óbice ~de natureza jurídica para ã tramitação
do Prometo.

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul --
Cefor -- destacou que não vislumbra imputaçíão de ânus ou encargo. ao erário
munici15al, se manifestando'pela aprovação do Prometo.

A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação -- Cuthab
manifestou pela aprovação do Prometo considerando a inaPlicabilidade da lei.

-se

A Comissão de Defesa dó Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana -- Cedecondh -- concluiu pela aprovação do Prometo, ponderando
qúé não há diminuição das observações aos princípios das leis de proteção contra
incêndio.
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É o i.elatório:

Cons;iderando todo o. expostos em especial, às informações trazidas
pelo Executivo Municipal, observa-se que.'a Lei Estadual ' 14.376 de 2013 que
regulamenta a matéria e, é hierarquicamente superior à lei que se pretende revogar,
bem como a sua ,inaplicabili.dado resta por engessar os procedimentos
administrativo.s do Município, bem como acaba por burocr4tizar a obtenção da
licença pelos interessados, e sobretudo por não afetar a população; visto que as.
principais regras de proteção foram abordadas pela referida Lei Egtaduàl, este
.Relator, portanto, manifesta- :se pela aprovação do Projeto.

Sala de Reuniões, 8 de abril de'2019
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\ Relator

Vereador Aldaêir Oliboni
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