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PROJETO DE LEI Nº 075/2019 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

Dispõe sobre a criação do Serviço Civil e auxiliar 

de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e 

de atividades de Defesa Civil no Município de 

Faxinal do Soturno.  

 

Art. 1.º - É criado no Município de Faxinal do Soturno o Serviço Civil e 

Auxiliar de Combate ao Fogo, de Prevenção de Incêndios e de Atividades de Defesa Civil, 

de acordo com o art. 128 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,  respeitadas as 

competências de outros órgãos. 

Art. 2.º - O serviço previsto no Art. 1.º poderá ser exercido através de 

Departamento ligado à Prefeitura Municipal, com recursos e servidores desta, ou por meio 

de mútua cooperação entre o Municipio e uma Entidade Civil de Bombeiros Voluntários, 

legalmente constituida, conforme disposto na Lei Federal nº 13.019/2014. 

Art. 3.º - Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber. 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa. 

Nobres Edis. 

A administração pública, em muitos casos não é capaz de atuar em todas as 

áreas. Em vista disso a solução encontrada para este problema é a terceirização ou a 

realização de parceria voluntária conforme dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014, em regime 

de mútua cooperação. 

Dessa forma a prestação de serviços de atendimento emergencial contra 

incêndios, resgastes, salvamentos e competências relativas à defesa civil, principalmente em 

municípios de pequeno porte, que não possuem sede próxima do Corpo de Bombeiros 

Militar, são de suma importância para atender a comunidade. 

Cientes deste quadro, o legislador constitucional do Estado do Rio Grande do 

Sul deu competência para que os municípios, relativamente ao tema em questão, tomem suas 

próprias providências estratégicas:  

Art. 128. Os Municípios poderão constituir: 

II - serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios 

e de atividades de defesa civil. 

Redação semelhante encontra-se no §2º, do art. 3º da Lei Federal 13.425/17: 
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§ 2º Os Municípios que não contarem com unidade do Corpo de Bombeiros 

Militar instalada, poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndio e 

atendimento a emergências, mediante convênio com a respectiva corporação militar 

estadual. 

 Contamos com a atenção dos nobres edis para a análise e aprovação deste 

projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal 

 


