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1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 16/99, de autoria coletiva dos Deputados Rogerio Correia e Maria

José Haueisen, o qual dispãe sobre a criacao da Brigada Voluntária de lncêndio no Estado -

BVI.
A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" em 20/2/99.

2-PONTOSDEATENçAO

2.1 - A proposição visa criar a Brigada Voluntária de Incêndio - BVI -, para prevenir e

combater incêndios no acervo do patrimônio histórico e cultural, nas matas, nos parques e

em areas de protecão e reservas do Estado.

2.2 - Dispôe ainda o projeto que ao Executivo compete regulamentar as atividades e a

gestao do BVI, garantindo-se, tambérn, a possibilidade de se firmarem convênios de parceria

corn outras esferas do poder püblico e corn a iniciativa privada para atingir o fim proposto.

2.3 - 0 art. 23, III, da Constituição Federal estabelece que é competéncia comum da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios "proteger Os documentos, as obras

e outros bens de valor histórico, artIstico e cultural, os monurnentos, as paisagens naturais

notáveis e os sItios arqueológicos". Já o art. 24, VII, da referida Carta Magna, que trata da

competência legislativa concorrente, enfatiza "a proteçao ao patrimônio histórico, cultural,

artIstico, turIstico e paisagIstico".

2.4 - 0 art. 207, V e VI, da Carta mineira, determina a adocao de incentivos fiscais que

estimulem as empresas privadas a investir na producao cultural e artIstica do Estado, e na
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preservaçao do seu patrimônio histórico, artIstico e cultural" (V), bern como a "adoçao de

acao impeditiva da evasão, destruicao e descaracterização de obras de arte e de outros

bens de valor histórico, cientIfico, artIstico e cultural" (VI).

2.5 - Por sua vez, o art. 209 dispãe que" Estado, corn a colaboraçao da comunidade,

protegerá o patrimônio cultural por rneio de inventários, registros, vigilância, tombamento e

desapropriaçao, de outras forrnas de acautelarnento e preservaçao e, ainda, de repressao

aos danos e as ameacas a esse patrimônio". Para tanto, determina a elaboraçao de urn

"pIano permanente para proteçao do patrimônio cultural do Estado, notadamente do 

nücleos urbanos mais significativos", conforrne o disposto no parágrafo Unico do citado

artigo.

2.6 - Já o art. 83 do Ato das Disposiçaes Constitucionais Transitórias da Constituiçao

Estadual estabelece que, sem prejuIzo desse piano permanente, a lei estabelecerá

programas de emergência que resguardern o patrirnônio cultural estadual. No paragrafo

Unico deste artigo, dispôe-se que a PolIcia Militar rnanterá orgao especializado para o fim de

proteçao ao patrimônio.

2.7 - 0 art. 52 da Lei n2 11.726, de 1994, que dispöe sobre a polItica cultural do Estado,

deterrnina que o poder püblico zelará pela preservaçao dos bens, tomados isoladamente oil

em conjunto, que se relacionern corn a história, a arquitetura e a arte em Minas Gerais e que

sejam representativos da cultura mineira em suas diversas rnanifestaçoes, contextos e

epocas.

2.8 - Verifica-se, portanto, que já existe, na administracao püblica estadual, orgào

dotado de competência para a proteçao do patrimônio histórico e cultural, a saber, a Poilcia

Militar, cuja natureza jurIdica é de Orgao autônomo, dotado de autonomia administrativa e

financeira, subordinado ao Governador do Estado. Ademais, a criação de qualquer orgao

pelo poder pUblico pressupoe o seu enquadramento em determinada estrutura

administrativa, que poderá ser do Executivo, do Legisiativo ou do Judiciário. No caso em tela,

a Brigada Voluntária de lncêndio, pelas suas peculiaridades e pela natureza de suas

atividades, deverá integrar o aparelho burocrático do Poder Executivo e, por via de
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consequencia, apenas o Governador do Estado dispOe de competência privativa para

modificar a estrutura organizacional da administracão direta e indireta. E o que determina o

art. 66, III, "e" e "f", da Carta mineira.

Da mesma forma, o art. 90, XIV, do mencionado texto constitucional assegura

explicitamente ao Governador do Estado a faculdade para "dispor, na forma da lei, sobre a

organizacao e a atividade do Poder Executivo".

Assim, além do vício de iniciativa que macula a proposicao sob comento, revela-se

inOcuo o objeto do projeto, uma vez que ja existe orgao responsável pela proteção ao

patrimônio cultural do Estado.

3- TRAMITAcAO
A proposicao tramita em dois turnos, tendo sido distribuIda as Comissôes de

Constituicão e Justica, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalizacäo Financeira

e Orçamentaria.

Data da elaboração: 1I3I99
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