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MENSAGEM N.o -L1'ú nols
Manaus, 11 de novembro de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no

uso da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual,

decidi pela aposição de VETO PARCIAL, incidente sobre o aúigo 2.o do Projeto de

Lei que "DISPÕE sobre a obrigatoriedade de laudo de vistoria e aprovação do

Çorpo de Bombeiros, habite-se das prefeituras e de brigadisfas em instalações

desportivas com alojamentos de aflefas."

lnicialmente, louvo a iniciativa dessa Casa Legislativa, ao

propor o Projeto de Lei acima referido, que visa a garantir a segurança,

especialmente quanto à prevenção de incêndios, nas instalaçÕes desportivas com

alojamentos, permanentes ou provisórias, das categorias de base e profissionais

de entidades esportivas de jogadores de futebol ou atletas de outras modalidades

no Amazonas.

Na oportunidade em que me reporto a Vossas Excelência

para comunicar-lhes que sancionei, de forma parcial, a referida Proposição, trago

ao conhecimento dos Senhores Deputados o veto parcial, aposto sobre o artigo 2.0

do Projeto de Lei, que estabelece que a brigada de incêndio, em instalaçÕes

desportivas com alojamentos, permanentes ou provisórias, das categorias de base

e profissionais de entidades esportivas de jogadores de futebol ou atletas de

outras modalidades no Amazonas, será composta de, no mínimo, um bombeiro

profissional civil e de brigadistas voluntários.

Excelentissimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLAUDIo DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

,



v-{
J ;.!Í, '.,

,e$$'â'b#
i:i li: t$ â{ I'ti.$&* È};fr!
#tilâsfb f* Ëüï8#?q;
i,"t ii 

q 
ë $-É #-, *.S I H i!'dè *",|

êÕvËnstô Í'Ò ËgïÁDô

O veto parcial ora aposto está respaldado em manifestação

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, documento que constitui

parte integrante desta Mensagem e relevante subsídio à deliberação dos Senhores

Deputados, guê, sem prejuízo de reconhecer a nobre intenção do legislador,

quando da proposição da matéria, entendeu que a disposição contida no referido

dispositivo, por representar inovação ante a normatização hoje em vigor, merecia

estudo mais apurado, a fim de determinar sua viabilidade e eficácia.

Assim, pelos motivos expostos, nos termos constitucionais,

submeto os motivos de Veto Parcial, incidente sobre o artigo 2.o da Proposição, à

apreciação dessa Casa Legislativa, reiterando aos ilustres Senhores Deputados,

na oportunidade, expressões de distin ido apreço

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado



GOVERNO DO ESTADO

Ofício N' OOSIBMS/CBMAM - Z0I9 Manaus,3L de outubro de 2019.

Ao Senhor
LOURENçO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JTINIOR
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa
Manaus - AM

Assunto: Resposta do Of. 10512019-CTL.

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o cordialmente e em reposta ao teor do Of. I05;20I9-CTL,
que trata de análise do Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de laudo de

vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros, habite-se das prefeituras e de brigadistas
em instalações desportivas com alojamentos de atletas, considerando a competência do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, passo a expor nos parágrafos

infra,

A obrigatoriedade de laudo de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros,
prevista no caput do art, 1o, é o que consta na legislação aplicada no Estado do

Amazonas, a citar, Leí 2812103, Decreto 24,054104 e Instrução Técnica 12 (IT-12),
portanto, já tem previsão legal.

A exigência de brigadistas, prevista ainda no caput do art. 1o, possui previsão
legal na IT-LZ, sendo exigível brigada de incêndio para edificações com ârea
construída superior a750 m2.

A exigência constante do art. 2o, de haver o mínimo de um bombeiro
profissional civil na composição da brigada de incêndio da edificação, não tem

previsão na legislação vigente no Estado do Amazonas, portanto, trata-se de novação.

Este comando manifesta-se contrário a tat exigência sem o estudo aprofundado
acerca do assunto,

Detetmina o art. 3o:
Afi. 3o As instalações de que tratam o caput do art. 1o, terão um

prazo de 30 (trinta) dias para adotarem as medidas necessárias para o efetivo

funcionamento das brigadas de incêndio'

Parágrafo único. As instalações irregulares permanecerão fechadas

até a regulari àaçáo, na ocorrência do descumprimento dos termos desta Lei'
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A legislação aplicada pelo CBMAM prevê que após a notificação, o

responsável pela edificação, após notificação, tem um prazo de 5 (cinco) a 30
(trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas pela autoridade fiscalizadora,
podendo este prazo ser prorrogado uma vez por igual período. Persistindo as'

irregularidades, prevê a legislação a aplicação de multa e interdição da edificação.
Portanto o texto do art. 3o e parágrafo único é comando legal já previsto na
legislação vigente.

Versa o art. 4" e incisos acerca de penalidades em caso de inobservância da Lei.
O inciso I determina a cessação temporária do funcionamento das instalações até a
regulaúzação, quando da primeira autuação. O inciso II prevê a aplicação de multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de reincidência. De acordo com o

exposto supre, prevê a legislação vigente a interdição da edifrcação e aplicação de

multa. Portanto, trata-se de comando legal já previsto na legislação vigente.

Informo ainda que o valor da multa na atual legislação (Lei n" 3.862103) é de

R$100,00 (cem reais), portanto inferior ao proposto no Projeto de Lei, que é de

R$5.000,00 (cinco mil reais). Este comando considera que o valor de R$100,00 (cem

reais) previsto na Lei n' 3.862103 é ínfimo e não atende a sua finalidade educativa. Este

comando manifesta-se favorável ao texto do inciso II do art. 4o, por considerar que

o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende a finalidade educativa da multa.

No ensejo, renovo votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

coRoNEL QOBM GONÇALVES NETO
do CBMAM

Avenìda Codajás, 1 565-PetroPolis

Fone. (92) 3303 - 9478
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