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Ao Governo Municipal, sugere que seja
verificada a possibilidade de inclusão do
artigo 302-A na Lei Complementar n' 420,
de 28 de agosto de 1998, que institui o
Código de Proteção Contra Incêndio de
Porto Alegre.

Vem a esta comissão, para parecer,
autoria da vereadora Mõnica Leal.

a Indicação em epígrafe. de

Trata-se de indicação ao Govemo Municipal para que inclua o art.
302-A na Lei Complementar n' 420,'98, que institui o Código de Proteção Contra
Incêndio de Porto Alegre, cojn a proposta de incentivar a população a desenvolver
ações preventivas quanto a possíveis sinistros que ocorram em prédios públicos
municipais, destacando-se escolas da rede municipal, prédios de cunho comercial.
cultural, médico-hospitalar e administrativo.

Apresentada pela nobre colega, a presente Indicação. após tramitar na
Seção de Comissões desta Câmara, com fundamento art. 35, inciso r, do
Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, veio encaminhado à CUTHAB,
para apreciação no âmbito das Comissões Permanentes.

E o relatório

No que respeita a esta CUTHAB, como referido anteriormente. o
exame do Projeto de Lei deve ocorrer sob a estrita ótica das competências previstas
no artigo 35, 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa de Porto Alegre.

A referida Indicação propõe a adoção pelo Município
treinamento preventivo de combate à incêndios nos prédios municipais.

de um

A Lei Orgânica Municipal assim dispõe

,'\}.[. 9" Colllpete cio Murtictpio: no e)cel cicio de si,i(l (ll,ttonon'ticii

11- ptovet cl indo quclnío cotlcet'ne ao inlelesse local. tendo cotlao
oh.]etivo o pleno desenx?olvit)tento cle sucos .fttnçoes sociais. prol'noxlendo o
ben'l-estar cíe seus habitclnles: l.

r. )



Câmara:.NTunicipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 0446/1 9
IND. N' 040/19

FI.2

PARECER N' Ç©:ãi9 CUTHAB

k'll- constitLlir Sel'-viços ci'-'is auxiliares de con'trate ao .hgo: de
prevenção de incêndios e cle cllividcldes de de«sa ci-vil rta .ft)lira dct lel:

r. J

Portanto, a Indicação visa cumprir os mandamentos da legislação
municipal no que toca a prevenção de incêndios em prédios públicos.

Desta feita, não havendo óbice de natureza jurídica, esta Comissão,
no âmbito de sua competência, manifesta-se pela aprovação da Indicação.

Saía de Reuniões,] 2 de setembro de 2019
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Vereador Roberto Robaina,
Vice-Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em 2h-'Oc}
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Vereador Dr. Goulart -- Presidente

Vereadora Karen Santos

Vereador Pauli


