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PARECER CONJUNTO Nº 212/2015 DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 494/12. 
Visa o presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, estabelecer 

a obrigatoriedade de manutenção de equipes de Brigada Profissional, composta por Bombeiro 
Civil, nos seguintes estabelecimentos: 

I - shopping centers; 

II - casas de shows e espetáculos; 

III - hipermercados; 

IV - grandes lojas de departamentos; 

V - campus universitários; 

VI - empresas de grande porte instaladas em imóveis com área superior a 3.000 m2 
(três mil metros quadrados); 

VII - qualquer estabelecimento de reunião pública, educacional ou eventos em área 
pública ou privada que receba grande concentração de pessoas, em número acima de 1.000 
(mil) ou com circulação média de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas por dia. 

A propositura estabelece que cada brigada profissional deverá ser estruturada do 
seguinte modo: 

I - recurso de pessoal: 

a) pelo menos 2 (dois) Bombeiros civis por turno de trabalho, de nível básico, 
combatente direto ou não do fogo. Sendo que um pelo menos da equipe deva ser bombeiro 
feminino nos locais onde haja grande concentração de pessoas do sexo feminino; 

b) nos casos de shopping centers e locais de reunião pública deverá ser atendido o 
disposto na Legislação Estadual de Segurança Contra Incêndios do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo que deverá, no momento da expedição do AVCB, fiscalizar o 
cumprimento desta lei. 

II - recursos Materiais obrigatórios: 

a) equipamentos de proteção Individual e de Proteção Respiratória às expensas do 
empregador; 

b) uniforme às expensas do empregador. Não podendo ser semelhante aos uniformes 
utilizados por órgãos públicos e nem conter dístico ou símbolos públicos; 

c) materiais para inspeções preventivas e ações de resgate em locais de difícil acesso 
inerente aos riscos de cada planta; 

d) kit completo de primeiros socorros para ações de Suporte Básico de Vida, incluindo 
o Desfibrilador nos casos em que a lei exija; 

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 
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edificação, devendo ser emitido certificado por profissional habilitado de acordo com as 
exigências do Corpo de Bombeiros de São Paulo; 

f) certificação anual de operação do Desfibrilador de acordo com as exigências da lei. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se a proteção à vida, ao meio ambiente e ao 
patrimônio em geral. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

A Comissão de Adminstração Pública destaca o elevado interesse da matéria e voto 
FAVORAVELMENTE ao projeto. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, tendo em vista que o projeto é de grande interesse para a sociedade paulistana, 
apresenta voto FAVORÁVEL ao projeto. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 04/03/2015. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Coronel Camilo - PSD 

José Américo - PT 

Pastor Edemilson Chaves - PP 

Valdecir Cabrabom - PTB 

Laércio Benko - PHS 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA. 

Atilio Francisco - PRB 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adilson Amadeu - PTB 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Milton Leite - DEM 
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