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Em respeito, valorização, proteção e defesa das vidas, do meio ambiente e de todo e 
qualquer patrimônio, para garantir condições e pessoal para prevenção e resposta a 
emergências nas edificações, shows e eventos e áreas de concentração de pessoas. O 
Município reafirma sua responsabilidade e compromisso com a segurança dos 
munícipes e com desenvolvimento através destas ações:  
1) Exigindo a presença de Bombeiros Civis em uma série de áreas, eventos e 
edificações, e de Salva Vidas em ambientes aquáticos.  
2) Criando o Departamento de Controle de Uso de Imóveis e Áreas CONTRU como 
departamento emissão de autorizações, vistorias, fiscalização e aplicação de sanções, 
constituído de equipe técnica.  
3) Instituindo a Comissão Permanente para Avaliação e Fiscalização dos Serviços de 
Bombeiros COPAS, mantendo ouvidoria para denúncias e solicitações sobre estes 
serviços e relatando de forma qualitativa o serviço prestado ao município.  
4) Cria condições para que o Município possa constituir seu próprio serviço de 
Bombeiros Civis, semelhante as Guardas Civis ou celebre convênio com entidade civil 
para prestação deste serviço, incluindo nos serviços técnicos, agilizando as vistorias e 
serviços necessários ao desenvolvimento.  
Com tais medidas, criamos condições para evitar que tragédias como o da boate em 
Santa Maria-RS aconteçam em nosso Município. A tragédia de Santa Maria revelou a 
fragilidade de um convênio sem o controle e fiscalização do Município e da população 
atendida, sobre a qualidade e condições de prestação destes serviços, situação 
prevenida pela criação da Conselho Permanente de Avaliação dos Serviços de 
Bombeiros COPAS (a exemplo de outros Conselhos Municipais populares).  
Outras tragédias que marcaram a história de nosso País, como os incêndios dos 
Edifícios Joelma e Andraus, que motivaram em São Paulo-SP a criação do 
Departamento de Controle de Uso de Imóveis CONTRU, órgão de referência nacional 
no tema, cujo conceito foi agregado a esta Lei, de forma que o Município reafirma sua 
responsabilidade de fiscalizar e vistoriar edificações e áreas em seu território, 
independente de possuir serviço de Bombeiros Civis próprio, ou conveniado com órgão 
Estadual ou entidade civil.  
Hoje oferecemos a sociedade esta Lei que será um novo marco em prevenção e 
resposta a emergência em nossa história e referência para todo País.  
O presente projeto de lei busca atender reivindicação da Classe dos Bombeiros Civis 
em sua preocupação com a segurança da sociedade quanto à prevenção e resposta a 
emergências, que através do Conselho Nacional de Bombeiros Civis, entidade nacional 
de representação da categoria que tem sua sede em nosso município, nos procurou 
visando tornar obrigatória a presença desse profissional em uma série de edificações e 
locais de eventos.  
Cumpre esclarecer primeiramente, que Bombeiro Civil é uma profissão que existe no 
Brasil desde 1890, e já é regulamentada pela Lei Federal nº 11.901/2009, sendo muito 
bem descrita na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e 
Emprego, CBO 5171, com Conselho de Classe em trâmite para autarquia que mesmo 
como entidade civil presta importante serviço de utilidade a profissão e a sociedade, 
mantendo registro de profissionais com consulta pública Câmara Municipal de São 
Paulo e gratuita tal qual suas Normas Brasileiras e o Código de Ética da profissão que 
foi publicado em DOU em 18/01/12.  



O que se pretende através da presente lei é garantir pela presença de Bombeiros Civis, 
a garantia de exigências mínimas de segurança para edificações, estabelecimentos e 
eventos de grande concentração pública no Município, definindo a necessidade da 
presença dessa classe de profissionais. Também são assegurados parâmetros e os 
meios para fiscalização e controle da formação e exercício profissional.  
A profissão é regulamentada por Lei Federal, possui Normas Brasileiras específicas, 
está organizada em todo País com Sindicatos próprios e um Conselho de Classe como 
representação Nacional com Superintendências Regionais de norte a sul do Brasil.  
A edição da lei federal 11.901/09 tornou-se um marco para a categoria, na medida em 
que pôs fim ao desentendimento sobre a profissão de Bombeiro Civil, por vezes 
exercida irregularmente por vigilantes, brigadista e pessoas de outras profissões com 
treinamento muito básico, não podendo substituir o Bombeiro Civil que é um 
profissional especializado para o exercício das atividades e atribuições que lhe são 
específicas. Justificando-se no texto a proibição de uso de outras profissões em lugar 
do Bombeiro Civil.  
Existem Normas Brasileiras do CNBC Conselho Nacional de Bombeiros Civis, 
explicitando sobre dimensionamento de profissionais, ética e outros temas 
extremamente importantes para categoria e para segurança da sociedade quanto a 
ação destes profissionais, porém, da mesma forma que as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, as Normas do CNBC também precisam de Leis 
que as tornem obrigatória, assim se justifica que esteja explícito no texto da lei a 
obrigatoriedade do Código de Ética e das Normas Brasileiras do CNBC quanto ao 
exercício da profissão.  
Importante ressaltar que a elaboração das Normas do CNBC, que é o Organismo 
Nacional de Normatização do Setor de Bombeiros Civis, segue os mesmos critérios 
absolutamente técnicos, definidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, sendo inclusive coordenador de norma sobre o tema na ABNT. Por conter 
apenas padrões mínimos, confere às organizações liberdade no sentido de agregar 
outros padrões, de acordo com as suas necessidades e/ou riscos envolvidos.  
A importância de tornar obrigatório no texto o cumprimento das Normas Nacionais do 
CNBC, é a garantia de que em nosso município as entidades de formação profissional e 
prestadora de serviço de Bombeiros Civis sigam o mesmo padrão de excelência exigido 
pelo Conselho em todo Brasil, protegendo a sociedade e dificultando a ação de falsos 
profissionais ou entidades de má-fé oferecendo parâmetros do CNBC como critérios 
para que contratantes, consumidores e autoridades possam consultar e fiscalizar estes 
serviços.  
A partir do presente projeto de lei, além de conferir maior segurança à população do 
nosso estado, criaremos mercado de trabalho que beneficiará, segundo dados da 
categoria, milhares de profissionais, de forma direta e indireta. Destaca-se que em 
âmbito estadual e federal, e em muitos municípios de norte a sul do Brasil, atendendo 
a pedido da categoria, tramitam projetos de lei de igual teor, demonstrando a 
importância e alcance da matéria.  
O Bombeiro Civil é um profissional especializado em prevenção e primeira resposta a 
emergências, sendo o principal aliado dos Serviços Especializados de Saúde e 
Segurança no Trabalho SESMT em empresas e da Defesa Civil nos Municípios, por isso 
se justifica estar explícito na lei que as atividades deste profissional a ele são 
pertinentes.  
Esta Lei proposta ao Município tende ainda a Lei Federal 12608 de 10/04/2012 que 
institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e da outras providencias.  
Esta Lei proposta está condizente com a Lei Federal 11901 de 12/01/2009, que 
regulamenta a profissão de Bombeiro Civil, e também com a Descrição Sumaria e 
Atividades descritas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da Classificação 



Brasileira de Ocupações, na família 5171-Bombeiros e Salva Vidas, as Normas 
Brasileiras em vigor e conta com apoio da categoria e do Conselho.  
Ao oferecer aos Municípios a oportunidade de constituir o próprio Corpo de Bombeiros 
Civis Municipal, ou celebrar convênio com entidade civil para prestação de serviços de 
Bombeiros, cria condições de suprir parte da imensa demanda por estes serviços, tanto 
da parte técnica quanto de atendimento, como também institui uma forma de 
avaliação e fiscalização dos serviços prestados.  
A grande vantagem ao município em instituir serviços de Bombeiros Civis, 
centralizados ou junto as subprefeituras, de forma independente ou complementar ao 
serviço estadual. O serviço de Bombeiros Civis do município poderá ter comissões 
técnicas para gerir a demanda de vistorias, reduzindo o tempo de espera por vistorias 
e melhorando as condições de fiscalização, com maior transparência e agilidade nos 
serviços, tanto de fiscalização quanto de resposta a emergências.  
Vale ressaltar, que com as vistorias e fiscalização feitas pelos serviços de Bombeiros 
Civis nas subprefeituras sob coordenação do CONTRU, milhões de reais em 
arrecadação de taxas de vistoria e multas por irregularidades deixam de ser levadas 
pelo Estado e passam a compor o orçamento municipal, sob responsabilidade e 
atendendo as prioridades do município, com autonomia, transparência e eficácia na 
gestão de recursos compatíveis as necessidades e grandeza do nosso município. Não 
podemos deixar de considerar que no sistema de Bombeiros Civis do município todos 
os recursos conseguidos aos Bombeiros, como doação de viaturas e outros, são do 
município que passa a ter um  
A obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis em eventos atende tanto aos 
requisitos de segurança quanto as jurisprudências existentes sobre a irregularidade em 
uso de serviços públicos como Bombeiros Militares ou SAMU em eventos privados, já 
que estes serviços e recursos públicos não podem ser usados em favor de eventos 
privados pois deixam o restante do município sem o serviço.  
As produtoras de evento já tem em suas contas a contratação de inúmeros seguranças 
privados e outros profissionais em sua logística, sendo justo que contratem também 
serviços de prevenção e resposta a emergências como Bombeiros Civis e Serviços de 
Ambulância com atendimento Médico, sem usar os recursos públicos para seu 
empreendimento comercial.  
Há municípios onde as produtoras também respondem pela limpeza das ruas 
adjacentes após o evento que promovam, de forma que Municípios e Estado não 
assumem custos e responsabilidades que são destas produtoras que lucram com 
eventos.  
Ainda quanto ao COPAS Conselho Permanente de Avaliação dos Serviços de 
Bombeiros, esta será de extrema importância em favor do serviço de Bombeiros 
próprio ou conveniado ao Município, pois através dos relatórios e avaliação terão base 
sólida para solicitar ajustes no repasse de recursos e preitear melhores condições para 
bem atender ao município, com ainda ter o amparo do COPAS para emplacar 
campanhas em prol do serviço e da sociedade.  
Concluímos ressaltando que esta preposição foi redigida após amplo debate com 
diversos segmentos da sociedade, não só em nossa cidade, mas também em diversas 
cidades e Estados do Brasil, de forma tal que pode ser aplicado de imediato a sua 
publicação sem necessidade de regulamentação posterior.  
Por estas razões, solicitamos aos nobres pares o acolhimento do presente Projeto de 
Lei e o necessário apoio a sua aprovação.”  
 


