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PARECER Nº 354/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 169/13 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, "dispõe sobre a 
presença de Bombeiros Civis nas edificações, áreas de risco ou eventos de grande 
concentração pública e de Salva Vidas em áreas aquáticas no âmbito do Município de São 
Paulo e dá outras providências". 

De acordo com a iniciativa, ficará instituída a obrigatoriedade da presença de 
Bombeiros Civis nas edificações, por órgãos públicos e entidades privadas com ou sem fins 
lucrativos, clubes sociais, empresas, indústrias, comércio e afins, organizadoras de eventos e 
outras situações onde haja grande concentração ou circulação de pessoas, ou se exerçam 
atividades de risco à vida e ao meio ambiente no âmbito do Município. 

Dispõe que para essa finalidade serão considerados: 

I - Edificação: a área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer 
instalação, equipamento ou material; 

II - Área de risco: o ambiente interno e/ou externo à edificação que contenha 
armazenamento de produtos perigosos, incluindo instalações elétricas e de gases; 

III - Evento de grande concentração pública ou privada: show, feira, exposição, evento 
cultural ou esportivo com participação a partir de (500) quinhentas pessoas; 

IV - Planta: qualquer área construída ou não, aberta ou fechada, pública ou privada, 
referida nos itens I, II e Ill, incluindo parques e áreas de conservação ambiental. 

Estabelece que toda planta à qual venham a ser aplicados os dispositivos ora 
previstos, obrigatoriamente deverá possuir, e ser de conhecimento da equipe de Bombeiros 
Civis, um Plano de Prevenção, Preparo e Resposta a Emergências - P3RE, compatível aos 
riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais, naturais ou não, incluindo rotas de 
fuga, meios de combate a incêndio, primeiros socorros, a integridade do SPDA - Sistema de 
Proteção de Descarga Atmosférica (para-raios) e demais itens necessários à segurança do 
local. 

Estabelece também, que antes do início das atividades em qualquer área, deverá ser 
informado a todo o público presente sobre as rotas de fuga, meios de alarme e pontos de 
atendimento em casos previstos no Plano de Prevenção Preparo e Resposta a Emergências - 
P3RE. 

Estabelece ainda, que o P3RE deverá atender no mínimo aos requisitos da Norma 
Brasileira CNBC 08/13 P3RE - Plano de Prevenção, Preparo e Resposta a Emergências, e ser 
elaborado e assinado por profissional Responsável Técnico, com formação e qualificações 
compatíveis à responsabilidade, com registro regular junto ao respectivo Conselho de classe. 

Dispõe, dentre outros, sobre dimensionamento e quantidade de bombeiros civis; 
vistoria prévia das atividades; Plano de Atendimento Mútuo - PAM; manutenção e 
disponibilização de salva vidas; requisitos para profissionais e empresas fornecedoras de mão 
de obra. 

Dispõe também sobre o reconhecimento pelo Estado, como entidade de utilidade 
pública Estadual, do Conselho Nacional de Bombeiros Civis, bem como, sobre a adoção dos 
dispositivos legais, do Código de Ética do Bombeiro Civil e Salva Vidas e das Normas 



Nacionais do Conselho Nacional de Bombeiros Civis, como referência para consulta e 
fiscalização sobre a formação e o exercício da profissão. 

Estabelece que será garantido ao Bombeiro Civil, o exercício das atividades pertinentes 
à sua profissão, sendo proibido o emprego de outro profissional em sua substituição ou no 
exercício das suas atribuições, caracterizando exercício ilegal da profissão. 

Estabelece que os órgãos públicos, observadas as normas de contratação de servidor 
público ou de terceirização de serviços, deverão enquadrar-se e exigir das prestadoras 
adequação às disposições da lei em que venha a se converter o presente projeto. 

Estabelece também, requisitos para helipontos, heliportos e aeroportos; sobre a 
possibilidade de instituição, pelo município, de Corpos de Bombeiros Civis Municipais próprios 
ou conveniados com o respectivo Estado ou com entidades civis; sobre a fiscalização das 
disposições da lei em que venha a se converter o presente projeto; sobre as sanções 
administrativas aplicáveis; sobre a criação, atribuições e funcionamento do Conselho 
Permanente de Avaliação dos Serviços de Bombeiros - COPAS; e sobre o prazo para 
adequação aos dispositivos previstos. 

Justifica o autor, dentre outros inúmeros argumentos, que 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 à emergências, que através do 
Conselho Nacional de Bombeiros Civis, entidade nacional de representação da categoria, que 
tem sua sede em nosso município, o procurou visando tornar obrigatória a presença desses 
profissionais em uma série de edificações e locais de eventos. 

Alega que a iniciativa objetiva 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 e conclui ressaltando que esta proposição 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 poderá ser aplicada de imediato à sua publicação, sem 
necessidade de regulamentação posterior. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, nos termos de substitutivo objetivando adequar o presente projeto de 
lei à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para: 

(i) Retirar o art. 5º da proposta, vez que ele cuida de assunto que extrapola a 
competência municipal; 

(ii) Alterar o texto do art. 6º da proposta de forma a caracterizar a sanção como penal, 
cível e administrativa; 

(iii) Retirar os arts. 8º, 9º e 11 pelo fato deles cuidarem de ato concreto de 
administração, perdendo a abstração e generalidade de que se devem revestir os 
mandamentos legais, vez que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a 
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir 
dessa tarefa de administração deve o Prefeito estar resguardado de interferências indevidas 
em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o artigo 70, XIV da Lei Orgânica do Município a 
competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração 
municipal e, por sua vez, o art. 37, § 2º, IV da citada lei, lhe confere iniciativa privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa, matéria esta 
atinente à competência privativa do Poder Executivo; e 

(iv) Prever a atualização do valor da multa, bem como a fim de fixar taxativamente o 
seu valor, pois, em obediência ao princípio da legalidade, todos os parâmetros para imposição 
de sanção devem ser estabelecidos pela lei, não podendo ficar ao arbítrio do órgão 
fiscalizador. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou-se 
favoravelmente ao projeto de lei, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
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Não foram encontrados óbices a um eventual parecer favorável da Comissão de 
Administração Pública, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão 
posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de março de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Alessandro Guedes - PT 

Mário Covas Neto - (PSDB) - Relator 

Laercio Benko  (PHS) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/03/2015, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
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