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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE-LEI

4 al

/ 2017

- goispere sobre a contraticao de seguro de
vide aos Wasp:antes da Guards Municipal de
,Belo Horizonte.

A Camara Municipal de Belo Hoftonte decteta:
Art 1°- - 0 Poder Executivo fica autorizado a proceder a contratagao de seguro de vide
em grup'o aos integiantes da carreira cie Guarda Municipal de Belo Horizonte._
At 2° - 0 beneffcio previsto no art 1° desta Lei visa garantir a cobertura por morte ,
acidental e invalidez perrnanertte total ou parcial por acidentes.

uro rnencionado no caput deste artigo sera !!"Paragrafo unico. 0 pagainento do seguro
dev)do ao integrante da carreira de Guarda Municipal, ou aos sous beneficiaries, apenas e
tao somente quando o acidente ocorrer em servigo, assim constatacio pelos respectivos
registros, bem como, durante o trajeto residencia - trabalho e vice-versa.
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Art. 3° As despesas decotrentes da execucao ctesta lei corretao por conta de dotagoes
orgamentarias proprias e suplementadas se necessario.
Art. 4° - Esta Lei antra em vtgor na data de sue publicagao.

Belo Horikonte, 16 de Janeiro de 2017.

Pedro Bueno
Vereador - PIN

Papal redclado adqutrid; ambiw do prO mut "Responsabilidade Ambierlial"
_
. (Portaria n° 10.741/07).

co

Segue pare apreciagao dessa Polenda Camara de Vereadores,
o projeto de lei que
,
"Dispel) sobrea dontratacao de seguro de vide aos integrantes da Guarda Munidipal
de Belo Horizonte" em consonancie corn o advento da Lei no-13.022, de 2014, que
dispoe sobre o Estettito Geral das Guardas Municipals.
Perseverando no intuito tie se combater a victlencia que se multiplica em nossa
sociedacie, o art. 2° da citada lei afirrna que:
"Art. 2°: Inmate as guardas municipals, instituigaes
de carat& civil, uniformizadas e a ►Thadas conforme
•
rem
em lei, a fungdo de protege° municipal
Preventive, ressalvadas as competencies da Urge°,
dos Estados e do Distrito Federal"
A evolugaa de-Quarde Municipal,cle'Belo Horizopte é digno de note p muito orgulha
*a este vereador ser represeritante direto de tao digna classe servidor pUblico. As .
fungoes da Guarda Municipal yam se destacando peia prevencao do crime noArabalho em
conjunto corn as derrtais forces de seauranga. No entanto, este servidor municipal,
armeda ou nao, esti exposto, inexeravelmente, a situacoes de risco, cuja
responsabilidacle se tome Onus direto do poder Executivo, tendo esti, necessidade em
•
aprimorar as condigoes de seguranca individual e pessoal de seus comandados.

Sem esgotar os rnotivos que me levam a solicitar que os nobres pares considerem
a aprova0o deste Projeto de Lei, reforgo que o seguro de visa aos integrantes da Guarda
Municipal 0 urn justo esforp desta &lade pare corn seas servidoreS.

Pope! rebielado adquirido no ambito do pmgrama "Resionsabilidade Ambiental" (Portnria n° 10.741/07).

