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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 494/2012 
          Pela presente e na forma do artigo 271 e seguintes da Resolução nº 02, de 26 de 

abril de 1991 (Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo), altera os incisos VI e VII 
do artigo 2º, modifica o inciso II do § 1º do artigo 2º, altera a alínea “a”, do inciso I do artigo 3º, 
suprime a alínea “b” do inciso I, do artigo 3º, modifica o caput e acresce o parágrafo único ao 
artigo 4º, do projeto de lei nº 494/2012, nos seguintes termos: 

          1. Os incisos VI e VII, do artigo 2º passarão a ter a seguinte redação: 

          “VI - qualquer estabelecimento de reunião pública educacional ou eventos em 
área pública ou privada que receba grande concentração de pessoas, em número acima de 
1000 (mil) ou com circulação média de 1500 (mil e quinhentas) pessoas por dia.” 

          “VII - demais edificações ou plantas cuja ocupação ou uso exija a presença de 
bombeiro Civil conforme Legislação Estadual de Proteção contra Incêndios do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.” 

          2. O inciso II do § 1º do artigo 2º passa a contar com a seguinte redação. 

          “II - casa de shows e espetáculos: empreendimento destinado à realização de 
shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas, em local cuja 
capacidade de lotação seja igual ou superior a 500 (quinhentas) pessoas;” 

          3. A alínea “a”, do inciso I do artigo 3º fica alterada com a seguinte redação: 

          “a) a Equipe de bombeiro Civil contratada deverá atender aos termos da 
legislação estadual vigente e NBR 14.608/ABNT e, em locais onde haja frequência de pessoas 
do sexo feminino, pelo menos um membro da equipe deverá ser do sexo feminino;” 

          4. Suprime a alínea “b” do inciso I, do artigo 3º do Projeto de Lei. 

          5. A alínea “e” do inciso II, do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação: 

          “e) reciclagem anual de qualificação com carga horária mínima de 20 horas 
aulas. 

          Sendo 10 horas aulas teóricas e 10 horas aulas práticas abordando os riscos 
específicos da edificação, devendo ser emitido certificado por profissional habilitado de acordo 
com as exigências do Corpo de Bombeiros de São Paulo e Normas Técnicas da ABNT;” 

          6. Modifica o caput do artigo 4º e acresce o parágrafo único ao artigo, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

          “Art. 4º - No caso de descumprimento aos termos desta lei, o estabelecimento 
estará sujeito à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente com 
base no Índice Geral de preços - Mercado - IGP-M - ou, em sua falta, em outro índice de 
referência.” 

          “Parágrafo único. A aplicação da sanção pelo descumprimento desta Lei fica 
atribuída à Supervisão Técnica de Fiscalização da Subprefeitura dentro de sua jurisdição.” 

          Sala das Sessões, 

          Eliseu Gabriel 

          Vereador – PSB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/11/2015, p. 135 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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