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PARECER Nº 1099/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 169/2013. 
O presente projeto de projeto de lei, de autoria do Vereador Alfredinho (PT), 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 propositura, fica 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 ou ao meio ambiente no âmbito do Município.  Definindo que grande 
concentração de pessoas corresponde a participação a partir de 500 (quinhentas) pessoas. 

Depreende-se da justificativa do autor que o presente projeto de lei tem como objetivo 
valorizar a 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 em áreas de grande concentração de pessoas. 

O autor ressalta, ainda, que a medida busca atender reivindicação da Classe dos 
Bombeiros Civis - através do Conselho Nacional de Bombeiros Civis, entidade nacional de 
representação da categoria, com sede na cidade de São Paulo - que tendo em vista a 
preocupação com a segurança da sociedade quanto à prevenção e resposta a emergências 
apresentou a necessidade de tornar obrigatória a presença desse profissional em uma série de 
edificações e locais de eventos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura. Todavia, aprovou substitutivo para: (i) adequar o projeto de lei à 
melhor técnica de elaboração legislativa; (ii) retirar o art. 5º (trata do reconhecimento do 
Conselho Nacional de Bombeiro Civil - CNBC pelo Estado) por entender que extrapola 
competência municipal; (iii) alterar o texto do art. 6º (art. 5º do substitutivo) de forma a 
caracterizar a sanção como penal, civil e administrativa; (iv) retirar o art. 8º, 9º e 11 por 
considerar que dispõem de ato concreto de administração de competência do Poder Executivo; 
e (v) fixar o valor da multa, bem como a sua atualização. 

Quanto aos pontos que cabem a esta Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia avaliar, evidencia-se a importância de medidas de 
proteção contra acidentes e outros perigos inerentes a eventos com grande circulação de 
pessoas. Em tais situações, primordial se faz a presença de pessoal treinado e 
adequadamente preparado para a precaução contra os riscos e apoio em casos de 
emergência. Destarte, apresentamos voto favorável ao projeto, nos termos do substitutivo 
sugerido pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 24/06/2015 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Adolfo Quintas (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) - Relator 
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Senival Moura (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/06/2015, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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