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INDICAÇÃO

Senllor Presidente.

Os Vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais. com
fundamento do art. 96 do regimento Intimo deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio
Orgânica do Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal; conf'orme segue

Que seja enviado pelo Poder Executivo. a essa Casa Legislativa, Projeto de Lei que disponha acerca da
criação do Programa de Aparelhanlento da Guarda Municipal e das Escolas do Município de Porto Alegre
PAGE/'POA, conforme vedação sugerida em anexo.

JUSTIFICATIVA

O Município dc Porto Alegre tem insuHlciência de investimento nas áreas de segurança pública Guarda
fx4unicipal e de educação Secretaria Municipal dc Educação que levaram. ao longo dos últimos anos, a

-- um sucateamento da estrutura física das instalações e a uma deHlciência crónica de equipamentos, nas duas
áreas. No âmbito da segurança, os equipamentos utilizados pela Guarda Municipal estão defasados do ponto
de vista técnico, temporal e tecnológico; no âmbito da educação. as instalações físicas das escolas, bem colmo
seu mobiliário e aparato tecnológico, estão absolutamente precarizadas.

A comunhão de esforços dos setores público e privado para a melhoria nessas duas áreas é uma medida que
se impõe, tendo em vista a dificuldade do Município em sanear as ülnanças públicas. permitindo espaço pala
alocução orçamentária de investimentos direcionados a essa reestrutração física e reaparelhamento de
equipamentos. Na esteira do projeto já aprovado na Assembleia Legislativa do Programa de Incentivo ao
Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul PISEG/RS, a presente indicação
busca compatibilizar aquele modelo de aporte privado com destinação específica, por compensação
tributária, à realidade tributária municipal e às estruturas já existentes de ftlndos municipais correspectivos.

Aproveitando o ensejo de aceitação da opinião pública a essa forma modema de alocação dos recursos cm
áreas determinadas, encaminha-se essa proposição como forma de contribuir para a melhoria dos serviços de
segurança e educação municipais. São essas. Exmo. Prefeito de Porto Alegre. as razões pelas quais
subscrevelnos essa indicação.

Porto Alegre. [3 de agosto dc 20 19
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1 - aporte de valores em projetos municipais vinculados ao PAGO/POA: cuja finalidade é a aquisição de bens
e equipamentos para a Guarda Municipal e as escolas municipais. sendo denominados nesta Lci
Complementar como Projetos do PANE/POA;

11 - aporte de valores saIR vinculação a projetos do PAGO/POA. por meio de depósito no Fundo Municipal de
Segurança Pública (Fumseg), conforme art. 3" da Lei Complementar n' 822, de 1 3 de dezembro de 20 1 7. ou
no Fundo Municipal dos Direitos da Criança c do Adolescente (Funcriança), conforme art. 37 da Lei
Complementar n' 628, de 1 7 de agosto de 2009.

g ]' A compensação de valores prevista no caput deste artigo ocorrerá até o limite de 5% (cinco pot cento)
do saldo devedor do imposto. devendo ser discriminado nas competentes guias.

g 2' A compensação a que se refere este artigo

, \

T - poderá ser cumulada cojn qualquer beneHcio fiscal:

11 - fica condicionada ao repassa, pelo beneficiário. de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor- a ser
compensado, ao Fundo Municipal de Segurança Pública (Fumseg) ou ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Funcriança), como contrapartida à destinação voluntária.

g 3' A compensação, observados os requisitos desta Lei Complementar, deverá ser homologada
posteriormente pela Secretaria Municipal da Fazenda.

g 4" Os bens recebidos por meio dos projetos mencionados no inc. T do ccz/2tlr deste artigo ficam vinculados à
- destlnação que lhes for atribuída no respectivo plojeto do PAGE/POA.

Art. 4" Cabe aos Conselhos ou Comités vinculados aos fundos supracitados o exame prévio dos Projetos do
PANE/POA que serão encaminhados para aprovação final pelo Secretário competente.

Parágrafo único. As empresas contribuintes poderão propor ao Conselho ou ao Comitê o credenciamento de
Entidade sem fins lucrativos para representa-los na consecução de determinados projetos do PAGE/POA,
sem a percepção de remtmeração para tal, observados os requisitos legais.

Art. 5' Os projctos do PAGE/POA poderão ser apresentados à deliberação do Conselho ou Comité
exclusivamente pelos Orgãos vinculados à temática da Segurança e da Educação e Direitos da Criança e
Adolescente, além de entidades sem fins lucrativos com reconhecida participação em proJetos voltados à
áreae
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V 3 (três) representantes de entidades sem fins lucrativos com reconhecida participação em projetos
voltados à segurança pública''

Art. 10. 0 Poder Executivo. no prazo dc 90 (noventa) dias. rcgulamentará a presente Lci

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 13/08/2019, às
15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, $ 2ç da Medida Provisória ng
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa n9s 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gomes, Vereador, em 13/08/2019, às 15:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, $ 2P da Medida Provisória nP 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa ngs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 13/08/2019,
às 15:52, conforme horário oficial de Brasílía, com fundamento no Art. 10, $ 29 da Medida Provisória
ng 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa ngs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site lilBif2â;ZZSe.l:çaJllaJ.apta:lS:gQ)(:!!C

informando o código verlficador 0078508 e o código CRC 0778B688.

Referência: Processo nQ 030.00075/2019-89 SEI ne 0078508

https://sel.camarapoa.rs.gov.br/sel/controlador.php?acho:documento mprimir.web&acao.orlgem=atvore.vlsualizar&id.documenta=87246&infr. 5/5
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