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PARECER Nº 892/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 821/2013 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Goulart e José Police 
Neto, que "dispõe sobre o Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e de 
Evacuação dos edifícios que abrigam instituições de ensino no âmbito do Município de São 
Paulo, e dá outras providências". 

O Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e de Evacuação é destinado 
a todos os edifícios que abriguem instituições de ensino, públicas ou privadas, no âmbito do 
município (art. 1°) e tem por objetivo a preparação e organização dos meios existentes para 
garantir a salvaguarda dos ocupantes desses edifícios (art. 2°). Caracterização do espaço e 
levantamento de riscos, dentre outras providências (art. 3°), bem como uma compilação de 
Instruções de Segurança (art. 4°) são medidas obrigatórias. A fiscalização do Plano será feita 
pelas autoridades competentes e também por órgão paritário formado por pais, alunos e 
professores (art. 6°) e o não cumprimento do disposto por instituição privada de ensino 
acarretará em multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dobrado o valor no caso de reincidência 
(art. 8°). 

Na justificativa ao PL, o nobre proponente argumenta que a propositura ora em tela 
"fundamenta-se, portanto, no dever do Poder Público e da coletividade, de assegurar à criança, 
ao adolescente, e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à segurança, a teor do 
que dispõem a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município". 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade da propositura. No âmbito dessa Comissão, houve 2 (duas) audiências 
públicas sobre o Projeto, numa das quais a assessoria do Vereador Goulart expôs que a 
demanda que originou-o partiu de uma equipe de profissionais de educação preocupada com a 
questão. 

A Digníssima Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifestou-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei, uma vez que as medidas 
propostas corroboram com as normas de segurança em vigor. 

No âmbito de análise desta Comissão de Administração Pública, o Projeto ora em 
comento reúne mérito para prosseguir e, portanto, consignamos parecer favorável. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de junho de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

André Santos - (PRB) - Relator 

Antonio Donato - (PT) 

Alfredinho - (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2017, p. 136 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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