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PARECER N°	 /2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0257/04.

11	 Trata-se de projeto de Lei, de autoria do Nobre José Américo, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de máscara de proteção junto ao extintor de incêndio.

No que se refere à constitucionalidade, não encontramos qualquer óbice à
tramitação do presente Projeto de Lei.

A Constituição Federal (art. 30, II) e a Lei Orgânica do Município (art. 13, 11), são
claras quanto à delimitação da competência e atuação legislativa dos Municípios,
podendo dispor sobre a matéria em questão, ou seja, suplementar lei Estadual.

No que couber, tal suplementação encontra amparo legal no decreto n° 38.069
(Proteção Contra Incêndio) Cap VI, conforme ressalva expressa contida no item
6.6.13, e na lei 11.228/92 que têm previsão legal para o Município exigir
SEGURANÇA e solidez das edificações que estejam guarnecidas de
equipamentos (submetidos previamente a analise do Corpo de Bombeiros).

A medida em questão pretende garantir a segurança dos munícipes, fazendo-se
valer o poder de polícia administrativa do Município.

No obstante, esclarece Hely Lopes Meirelles que a polícia das construções
efetiva-se "pelo controle técnico-funcional da edificação particular", tendo em vista
as exigências de segurança, higiene e funcionalidade da obra segundo a sua
destinação. O Código de Obras e normas complementares deverão estabelecer
minuciosamente os requisitos de cada modalidade de construção (residencial,
comercial, industrial, etc.), objetivando a segurança, a higiene, a funcionalidade e
a estética da obra, em harmonia com a planificação e o zoneamento da cidade
(grifos nossos).
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As causas de um incêndio são as mais diversas e os cuidados para evitar e
combater o mesmo, podem salvar vidas e bens patrimoniais. Os olhos e a
respiração são as partes mais sensíveis atingidas pela fumaça provocada pelo
fogo, sendo de suma importância, o uso da máscara de proteção, tornando ainda
mais eficaz o combate ao fogo.

Desta forma, somos pela CONSTITUCIONALIDADE

Sala da Comissão de Constituição e Jurstiça.	 /(Q "




