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PARECER Nº 2634/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0169/13. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Alfredinho, que 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. 
Segundo a propositura, fica instituída a obrigatória 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 a vida e ao meio ambiente no âmbito do Município. 
Ainda, define que grande concentração de pessoas corresponde a participação de a 
partir de 500 (quinhentas) pessoas. 
O exercício da profissão Bombeiro Civil encontra-se disciplinado pela Lei Federal nº 
11.901, de 12 de janeiro de 2009, que em seu artigo 2º reza: 
Art. 2º Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta Lei, 
exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a 
incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, 
sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços 
de prevenção e combate a incêndio. 
Já os Salva Vidas são disciplinados no Município de São Paulo pela Lei nº 11.003, de 
14 de junho de 19991, a qual foi regulamentado pelo Decreto nº 30.369, de 11 de 
outubro de 1991, sendo que este, em seu Anexo Único, dispõe acerca da descrição 
sumária da atividade, qual seja, 
Prevenir acidentes e salvar vidas em perigo. Prestar socorros de urgência aos 
acidentados em atividades recreativas. Vigiar e orientar banhistas quanto ao uso 
adequado da piscina. 
Sob o aspecto formal, o projeto encontra fundamento nos artigos 30, inciso I, da 
Constituição Federal e 13, inciso I, de nossa Lei Orgânica, segundo os quais compete 
ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, sendo que por interesse local 
deve se entender não aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse 
predominante, que o afete de modo mais direto e imediato, consoante lição de Dirley 
da Cunha Junior (in "Curso de Direito Constitucional", 2ª edição, Salvador, Juspodivm, 
p. 841). 
Quanto ao aspecto de fundo, o projeto encontra fundamento no poder de polícia 
administrativa do Município assim definido pelo artigo 78 do Código Tributário 
Nacional, que reza: 
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de 
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 



tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. (grifamos) 
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, poder de polícia é a atividade da 
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com 
fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade 
dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, 
impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (“non facere”) a fim 
de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema 
normativo. (in Curso de Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
809.) 
Entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a princípio, medidas 
legislativas limitadoras que servirão de base para uma futura atuação concreta da 
Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia 
administrativa se desdobra em uma competência legislativa e uma competência 
administrativa, como explica Marçal Justen Filho: 
O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência legislativa. 
[...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar essa 
manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a 
característica fundamental consiste na instituição de restrições à autonomia privada na 
fruição da liberdade e da propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e 
obrigações de abstenção e de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura 
essencial das medidas de poder de polícia e atribui à Administração Pública 
competência para promover a sua concretização. (grifamos, in Curso de Direito 
Administrativo. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 469.) 
Dessa forma, ao impor para os locais que especifica a obrigatoriedade de presença de 
Bombeiros Civis e de Salva Vidas, o projeto institui medida que objetiva a proteção da 
segurança de nossos munícipes, denotando-se a clara manifestação do poder de polícia 
administrativa municipal.  
Cabe observar ainda que no exercício da competência para legislar sobre assunto de 
interesse local, fundamentado no poder de polícia, nossa Lei Orgânica assim 
estabelece: 
Art. 160. O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de 
serviços e similares, dentre outras, as seguintes atribuições: 
(....) 
II – fixar horários e condições de funcionamento; 
(....) 
IV – estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores; 
(....) 
VII – regulamentar a execução e o controle de obras, incluídas as edificações, as 
construções, reformas, demolições ou reconstruções, os equipamentos, as instalações 
e os serviços, visando a observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e 
qualidade de vida em defesa do consumidor e do meio-ambiente. 
Por fim, é de se salientar que o Código do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, com o intuito de integrar o Município no sistema global de defesa 
do consumidor, em seu art. 55 autorizou os Municípios, com base no interesse local 



que a matéria apresenta, a atuarem no campo de defesa do consumidor, assim 
dispondo: 
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o 
mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, 
da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias (destacamos). 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, a fim de 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, é que sugerimos o seguinte 
substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0169/13. 
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. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica instituída a presença obrigatória 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.  



§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se:  
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.  
§ 2º Toda planta a qual se aplica o escopo desta lei, obrigatoriamente deve 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.  
§ 3º Antes do início das atividades em qualquer área, deve ser informado a todo o 
público presente sobre rotas de fuga, meios de alarme e pontos de atendimento em 
casos previstos no Plano de Prevenção Preparo e Resposta a Emergências - P3RE.  
§ 4º O P3RE deve atender no mínimo os 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 a responsabilidade, com registro regular junto ao respectivo Conselho de 
classe.  
Art. 2º Para estabelecer o dimensionamento e a quantidade de Bombeiros Civis deve-
se observar a Norma Brasileira CNBC 03/12 Dimensionamento de Bombeiros para 
Edificações, áreas e eventos, do Conselho Nacional de Bombeiros Civis e Salva Vidas - 
CNBC, excluindo as edificações de uso exclusivamente residencial.  
§ 1º Além do disposto no art. 2º, a quantidade e disposição das equipes de Bombeiros 
Civis numa planta deve ser tal que o tempo de chegada da equipe a qualquer parte da 
planta seja menor do que 4 (quatro) minutos. 
§ 2º Quando numa planta houver público composto por homens e mulheres, as 
equipes de Bombeiros devem possuir em seus quadros profissionais do sexo masculino 
e feminino. 
§ 3º As equipes de Bombeiros devem possuir treinamento na planta e conhecer os 
riscos e meios do local para prevenção e resposta a emergência, quais são e como 
acionar os serviços públicos externos.  
§ 4º O Responsável Técnico pelo serviço deve promover vistoria prévia as atividades, 
verificando condições de prevenção e resposta a emergências, incluindo verificar rotas 
de fuga, alarmes, equipamentos de combate a incêndio e primeiros socorros, 
mantendo relatório atualizado para controle e fiscalização, comunicando de imediato 
aos responsáveis pela planta ou evento qualquer situação que comprometa a 
segurança.  
§ 5º Quando houver plantas próximas que possuam serviços de Bombeiros Civis, deve 
ser incentivado que promovam um Plano de Atendimento Mutuo - PAM para 
campanhas de prevenção e resposta a emergências locais.  



Art. 3º Nos parques, clubes e áreas de recreação que possuam piscinas ou áreas de 
rios, lagos e praias naturais ou artificiais, abertas ao uso recreativo ou esportivo, a 
administração deve manter durante o período de funcionamento, quantidade e 
disposição de Salva Vidas tal que, durante o expediente, não haja área liberada ao uso 
desassistida, e que em caso de afogamento ou necessidade de socorrer banhista o 
início do salvamento seja imediato.  
§ 1º Os Salva-Vidas devem possuir formação condizente com o tipo de ambiente onde 
prestarem serviço, conforme classificação do Conselho Nacional de Bombeiros Civis - 
CNBC, sendo Nível 1 para Piscinas, Nível 2 para Piscinas, Rios e Lagos, e Nível 3 para 
Piscinas, Rios, Lagos e Praias, e possuírem registro em situação regular junto ao 
Conselho Nacional de Bombeiros Civis e Salva Vidas. 
§ 2º Estão isentas as piscinas residenciais e as piscinas de condomínios residenciais 
que possuam nível de água com profundidade igual ou inferior a 150 cm (cento e 
cinquenta centímetros), ficando a cargo da administradora garantir condições de 
segurança para seu uso, incluindo cercado que evite queda acidental de crianças.  
Art. 4º Os profissionais e as empresas de formação e treinamento de Bombeiros Civis 
e Salva-Vidas, e as que explorem a profissão, mesmo que eventualmente, devem 
atender a Resolução CNBC 02/12 - Código de Ética do Bombeiro Civil e Salva Vidas, e 
Normas Brasileiras do CNBC.  
§ 1º As empresas fornecedoras de mão de obra de Bombeiros Civis e/ou Salva Vidas, 
devem possuir, obrigatoriamente, em seu contrato social objeto especifico como 
prestação destes serviços e inscrição em situação regular junto aos registros do CNBC 
- Conselho Nacional de Bombeiros Civis - para consulta pública.  
§ 2º As empresas fornecedoras de mão de obra de Bombeiros Civis e/ou Salva Vidas, 
obrigatoriamente devem possuir profissional, com registro no respectivo Conselho de 
classe, como Responsável Técnico por Serviços RTS, respondendo pelos profissionais e 
serviços prestados, e pela elaboração, aplicação e manutenção do Plano de Prevenção, 
Preparo e Resposta a Emergências - P3RE.  
§ 3º As empresas que ofereçam serviços de Bombeiros Civis ou Salva Vidas ou cursos 
profissionalizantes destes, devem possuir, obrigatoriamente, profissional inscrito em 
situação regular como Responsável Técnico de Ensino RTE junto aos registros do CNBC 
- Conselho Nacional de Bombeiros Civis.  
Art. 5º É garantido ao Bombeiro Civil, o exercício das atividades pertinentes a sua 
profissão, sendo proibido o emprego de outro profissional em substituição ao Bombeiro 
Civil ou em exercício das suas atribuições, sob pena das sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis. 
§ 1º O caput deste artigo não se aplica às pessoas treinadas e que exerçam 
exclusivamente de forma voluntária como integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA e/ou do Grupo Voluntário de Resposta a Incêndio GVRI 
(antiga brigada de incêndio voluntária) atividades básicas de combate a princípios de 
incêndio de forma emergencial.  
§ 2º Os órgãos públicos, observadas as normas de contratação de servidor público ou 
de terceirização de serviços, deverão enquadrar a si e exigir das prestadoras 
adequação às disposições desta Lei.  
Art. 6º Os helipontos e heliportos, além de atenderem as exigências específicas, 
devem contar com no mínimo de 2 (dois) Bombeiros Civis, ou mais conforme a 



demanda, com a devida qualificação em heliponto, heliporto ou aeroporto, em 
prontidão no local e no momento de pouso e decolagem.  
Parágrafo único. Os heliportos e aeroportos, além das Leis, Decretos e normas 
pertinentes, devem manter equipes de Bombeiros Civis com efetivo e equipamentos de 
acordo com os riscos e demandas específicas.  
Art. 7º A inobservância do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, além de outras 
penalidades cabíveis, as seguintes sanções administrativas:  
I - Notificação para regularização com prazo arbitrado de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado desde que requerido e aprovado requerimento;  
II - Multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);  
III - proibição temporária de funcionamento;  
IV - interdição de edificações ou áreas ou embargo de obras.  
§ 1º O pagamento de multa não exonera o infrator a sanar as irregularidades.  
§ 2º As multas poderão ser impostas em dobro em caso de reincidência.  
§ 3º A multa de que trata o inciso II deste artigo será atualizada anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo.  
§ 4º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente.  
Art. 8º As produtoras de shows e eventos, casas noturnas e entidades similares terão 
prazo de 30 (trinta) dias e as demais áreas, empresas e entidades abrangidas por esta 
Lei terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a adequação aos termos desta Lei. 
Art. 9º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentarias próprias, suplementadas se necessárias.  
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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