
Expediente 3388/2019 

Projeto de Lei do Executivo nº 990/2019 

PARECER JURÍDICO 

O  Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminha 

para apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei em análise, 

assim ementado: 

“Altera a Lei nº 6682, de 04 de julho de 2008, que cria o 

Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de 

Bombeiros de São Leopoldo, e dá outras providências.” 

Com a alteração proposta o Sr. Prefeito visa estabelecer 

melhor clareza e transparência na relação com o Corpo de Bombeiros,  

que recentemente se desvinculou da Brigada Militar,  assumindo status 

de autarquia,  dotado de autonomia administrativa e financeira. 

O Projeto tem por objetivo “Tornar mais claro o 

pagamento das despesas com a realização de cursos; Propiciar a 

contratação de cursos e treinamentos; Contratar estagiários para as 

atividades administrativas, principalmente no que tange aos serviços 

técnicos de prevenção de incêndios; Especificar adequadamente a 

aquisição de uniforme e fardamento institucional, embora o inciso I 

possibilite; e  Inserir o pagamento de horas aula aos integrantes do 

Corpo de Bombeiros Militar que ministrem cursos de acordo com a 

legislação, onde atualmente temos a Resolução Técnica nº 14 e os 

cursos de Brigada de Incêndios, porém devem ser cursos realizados de 

acordo com a norma e autorizados pela Corporação, os quais são 

realizados após pagamento da taxa correspondente ao FUNREBOM.” 

Conforme o art. 152, inc. I compete ao Sr. Prefeito 

Municipal a iniciativa das leis. 

Conforme art. 13 da LOM o Município poderá celebrar 

convênios para execução de serviços,  cito a segurança pública e 

combate a incêndios, no que vejo amparo à iniciativa – aliás, em mera 

alteração ao texto originário. 

Nesse contexto, o projeto merece trânsito entre as 

comissões permanentes. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno. 

São Leopoldo, 13  de março de 2019. 

Jefferson Soares, 

Consultor Jurídico. 


