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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇANIENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' O;O /19 - CEFOR

Revoga a Lei Complementar n' 420, de 25
de agosto de 1998 -- 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.

O presente prometo visa revogar a Lei Complementar n' 420 de 1998
por sua inaplicabilidade em Porto Alegre em razão do advento de lei
hierarquicamente superior que, atualmente, regulamenta a matéria.

Procuradoria desta Casa, no parecer n' 496/1 7, fl.07 tendo em vista
que a matéria se insere no âmbito da competência municipal, elaborou o parecer no
sentido de que inexiste óbice jurídico a sua tramitação.

Em atendimento ao pedido de diligência feito pela CCJ, o Executivo
Municipal, nos autos de fls. 1 1 e seguintes, emitiu nota técnica concordando com a
proposição legislativa.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, no parecer n'
77/18, fls. 16/17, com base no artigo 52, $ 2', inc. 1, al. "a'', ''i'' opinaram pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do prometo.

No parecer n' 138/1 8, fls. 20/21, a Comissão de Economia, Finanças,
Orçamento e do Mercosul -- CEFOR -- considerando ser a matéria meritória.
manifestou-se pela aprovação do Projeto.

A CUTHAB, parecer n' 126/18, fls. 23/24, considerando a
inaplicabilidade da Lei Complementar n' 420/98 de Porto Alegre, manifestou-se
pela Aprovação do Prometo.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e

Segurança Urbana, parecer n' 021/19, fls. 26/27, encaminhou o parecer para
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Aprovação do Projeto

No parecer n' 025/19 de fls. 29/30, a COSMAM, considerando as
informações apresentadas pelo Executivo manifestou-se pela Aprovação do
projeto.

E o relatório

Considerando os apontamentos e justificativas apresentadas, em
especial as informações apresentadas pelo Executivo, a Comissão de Economia.
Finanças, Orçamento e do Mercosul -- CEFOR manifesta-se pela aprovação do
presente Prometo.

Sala de Reuniões, 24 de abril de 20 1 9
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