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PARECER Nº 124/2017 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI  

Nº 821/13. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 821/13, de autoria dos nobres Vereadores Antonio 

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. 

A proposição, segundo sua justificativa, visa preservar a segurança e integridade das 
crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os demais usuários dos edifícios que 
abrigam escolas. Para tanto, propõe que cada estabelecimento educacional tenha um plano de 
emergência concreto, como intuito de evitar a ocorrência de tragédias, que poderiam ser 
prevenidas mediante adoção de providência simples e de prevenção. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa - CCJLP, manifestou-se 
pela Legalidade, por meio do Parecer nº 247/2014. 

O Decreto Estadual nº 56.819/11, que institui o Regulamento de Segurança contra 
Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e estabelece outras 
providências, condiciona à obtenção do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
documento necessário ao funcionamento das edificações, ao atendimento de diversas 
exigências em função das características, da área construída e da altura da edificação. Do 
conjunto de exigências básicas relativas às edificações que abrigam atividades educacionais 
constam: saídas de emergência; iluminação de emergência; sinalização de emergência; e 
extintores. Note-se que a obrigatoriedade quanto à brigada de incêndio recai sobre as 
edificações para fins educacionais com área superior a 750 (duzentos e cinquenta) metros 
quadrados ou altura superior a 12,00 (doze) metros. Já o plano de emergência, é requisitado 
apenas para edifícios com mais de 23 (vinte e três) metros de altura. 

Quanto às normas técnicas oficiais relacionadas à matéria, há que se destacar a NBR 
15.219:2005 - Plano de emergência contra incêndio - Requisitos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, 
implantação, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando 
proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do sinistro e os 
danos ao meio ambiente. 

No Município de São Paulo, o Código de Obras e Edificações, instituído pela Lei nº 
11.228, de 25 de junho de 1993, em seu Capitulo 12 - Circulação e Segurança, do Anexo I, 
dispõe sobre exigências relativas às disposições construtivas das edificações e instalação de 
equipamentos considerados essenciais à circulação e à segurança de seus ocupantes. 

Cumpre observar também que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo - FDE, em sua publicação intitulada "Manual de orientação à prevenção e 
ao combate a incêndio nas escolas" (FDE, 2009) avalia que o desenvolvimento de um Plano de 
Emergência é fundamental para que haja integração entre a segurança patrimonial e a 
segurança contra incêndio. O plano de emergência, segundo o documento, consiste na 
elaboração de procedimentos a serem organizados previamente e postos em prática em uma 
situação de emergência. 

Portanto, diante das informações levantadas, observa-se que a proposição visa instituir 
um plano de segurança específico às escolas, o que vai ao encontro das recomendações de 
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manuais técnicos de órgãos de ensino. Nesse sentido, as medidas propostas corroboraram 
com as normas de segurança em vigor, razão pela qual, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à aprovação do PL nº 821/13. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 22/03/2017. 
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